
يواصــل االقتصــاد الوطنــي مســرة النمــو 
ــات  ــع القطاع ــتوى جمي ــى مس ــل ع املتواص
ــات  ــن تقلب ــة ع ــات الناتج ــراً كل التحدي قاه
االقتصــاد العاملــي أو الحصــار الــذي دخــل 
ــك أروع  ــا بذل ــرب اقتصادن ــث لي ــة الثال عام

مثــل يف املرونــة والقــوة والقــدرة عــى التكيــف 
مــع املتغــرات فيمــا تتواصــل محفــزات النمــو 
اإليجابيــة مــن خــالل تزايــد االنفــاق الحكومــي 
ــز دور  ــة وتعزي ــات االقتصادي ــر الترشيع وتطوي
ــهيل  ــة وتس ــرة التنمي ــاص يف مس ــاع الخ القط

ــة  ــال واملنافس ــطة األعم ــة أنش ــة ممارس بيئ
عــى التحــول إىل مركــز مــايل وتجــاري إقليمــي 
يف املنطقــة عــالوة عــى النهضــة الشــاملة 
لقطــاع الطاقــة مــن خــالل  مــرشوع توســعة 

ــمال. ــل الش حق

االقتصاد القطري..محفزات تقهر التحدياتاالقتصاد القطري..محفزات تقهر التحديات
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أطلقتها  التي  الترشيعات  ان  وأوضحوا 
الدائمة  اإلقامة  قانون  مثل  مثل،  الدولة 
ومرشوع قانون تنظيم التطوير العقاري 
القطرين  غر  تملك  تنظيم  وقانون 
للعقارات واالنتفاع بها، تستقطب رشائح 
ويف  السوق،  إىل  املستثمرين  من  جديدة 
املقابل تقوم بزيادة مستويات التسهيالت 
االئتمانية والقروض العقارية من جانب 
املالية  باملالءة  تتمتع  التي  املحلية  البنوك 

الكبرة.
العقاري،  الخبر  يقول  التفاصيل  ويف 
العقاري  القطاع  إن  السويدي،  يوسف 
القطري بات من أبرز وجهات االستثمار 
تطوير  مع  السيما  قطر،  دولة  يف 
تنظيم  قانون  مثل  العقارية،  الترشيعات 
واالنتفاع  للعقارات  القطرين  غر  تملك 
وفقا  األجانب  تملك  يجيز  والذي  بها، 
القطاع  يحظى  ان  متوقعا  للضوابط، 
بالكثر   ،2020 عام  خالل  العقاري 
تنعكس  التي  اإليجابية  املحفزات  من 
بصورة مبارشة عى ارتفاع وترة حركة 
املتوقع  من  انه  كما  العقارية،  التداوالت 

تملك  عى  كبر  إقبال  هناك  يكون  ان 
منها  السكنية  سواء  العقارية  الوحدات 
أو التجارية، وتشر التقديرات إىل ارتفاع 
بمعدالت  املحيل  العقاري  السوق  أسعار 
ترتاوح بن 5 % إىل 10 % خالل العام 
الجديد، وسيظهر ذلك بشكل واضح وجيل 
يف الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدا 
أن القطاع العقاري يعد من أبرز القنوات 
االستثمارية املفضلة واآلمنة لدى رشيحة 

واسعة من املستثمرين.
الكبرة  النهضة  ان  إىل  السويدي  وأشار 
كافة  عى  قطر  دولة  تشهدها  التي 
القطاعات واملستويات، تنعكس جميعها 
العقاري  القطاع  انتعاش  استمرار  عى 
لالستثمار،  جاذبية  أكثر  وجعله  املحيل، 
قدم  عى  العمل  استمرار  مع  خاصة 
يف  الكربى  املشاريع  من  لالنتهاء  وساق 
قطر قبيل استضافة كأس العالم يف قطر 
العقاري  السوق  وضع  ان  مؤكدا   ،2022

مطمنئ ويدعو للتفاؤل، مدعوما بظهور 
املميزة  االستثمارية  الفرص  من  العديد 
بصورة  اقتناصها  يتم  والتي  للغاية 

رسيعة من جانب املستثمرين.
أحكام  بعض  تعديل  ان  السويدي  وأكد 
بشأن   2005 لسنة   34 رقم  القانون 
املناطق الحرة االستثمارية والذي أصدره 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرة 
)حفظه  املفدى  البالد  أمر  ثاني  آل  حمد 
القطاع  زيادة  كبرة  بصورة  يعزز  الله(، 
العقاري التجاري، ويشكل رافدا أساسيا 
يف تعزيز القدرة االقتصادية للدولة، عالوة 
املحلية  لالستثمارات  استقطابه  عى 
عى  إيجابا  ينعكس  مما  واألجنبية، 

القطاع العقاري.

أداء متميز
العقاري،  واملثمن  الخبر  قال  جهته  من 
القطاع  »يواصل  املسلماني:  خليفة 
عام  بداية  مع  املميز  أداءه  العقاري 
2020، ويتوقع استمرار هذا األداء الجيد 

والجاذب لالستثمار خالل العام الجاري، 
مستويات  بزيادة  التوقعات  عى  عالوة 
باملقارنة   2020 يف  العقارية  التداوالت 
مع عام 2019 والذي بلغ حجم تداوالته 

تسجيل  وتم  ريال،  مليار   22.7 مستوى 
يؤكد  مما  عقارية،  صفقة  عدد )3783( 
واستمرار  العقاري  القطاع  ومتانة  قوة 
لالقتصاد  رئييس  كداعم  القوي  نموه 

الوطني«.
إىل  تشر  التي  التوقعات  املسلماني  وأيد 
عى  والطلب  اإلقبال  مستويات  زيادة 
شملها  التي  املناطق  يف  خاصة  العقارات 
القطرين  غر  تملك  تنظيم  قانون 
أتاح  والذي  بها،  واالنتفاع  للعقارات 
التملك العقاري بنسبة 100 % يف العديد 
منطقة  يف  السيما  املميزة،  املناطق  من 
اللؤلؤة - قطر ولوسيل وغرهما، متوقعا 
هذه  يف  العقارية  الوحدات  أسعار  زيادة 
املناطق بنسب تقارب 10 % خالل العام 
الجاري، وذلك مع زيادة وترة الطلب من 
جانب املستثمرين، ودخول رشائح جديدة 

إىل القطاع العقاري.
العقاري  القطاع  ان  إىل  املسلماني  ونّوه 
زخم  بوجود  سيتميز   2020 عام  خالل 
استثماري كبر ينعكس بصورة إيجابية 
ومبارشة عى قطاعات استثمارية أخرى 

املقاوالت  قطاعات  مثل  به  مرتبطة 
عى  عالوة  البناء،  ومواد  واإلنشاءات 
قطاع الضيافة والقطاع الفندقي، مؤكدا 
يأتي  العقاري  القطاع  يف  االستثمار  ان 
االستثمارية  الخيارات  مقدمة  يف  دوما 

للمستثمرين.

تفاؤل كبير
أحمد  العقاري  الخبر  قال  جانبه  من 
العروقي، إن هناك تفاؤال كبرا يف أوساط 
العقاري  بالشأن  واملهتمن  املستثمرين 
وانه  خاصة   ،2020 الجديد  العام  خالل 
اآلمن  واملالذ  املفضل  االستثمار  يعد 
القنوات  أفضل  من  يعد  انه  كما  لديهم، 
املستثمرين  تستقطب  التي  االستثمارية 
عى  عملت  التي  الترشيعات  حزمة  بعد 
العقاري،  لالستثمار  نسبية  ميزة  منح 
بتنظيم  قانون  مرشوع  قانون  مثل 
مرشوع  إعداد  ويأتي  العقاري،  التطوير 
 )6( رقم  القانون  محل  ليحل  القانون 
التطوير  بتنظيم  الخاص   2014 لسنة 
الحديثة،  التطورات  ليواكب  العقاري، 

أمام  اإلجراءات  يف  أكرب  مرونة  ويحقق 
املطورين العقارين ويعمل عى ان يطلق 
ويحفزهم  العقاري،  املجال  يف  إبداعهم 
املحدد  الوقت  تقليص  مواصلة  عى 
للسوق  انتعاشا  يحقق  مما  للمرشوع، 

املحيل بصورة أكرب. 
وشدد العروقي عى ان البيئة الترشيعية 
مميزا  تطورا  تشهد  قطر  يف  والتشغيلية 
قطر  دولة  يف  االستثمار  بات  حتى 
يف  األفضل  هو  العقاري  القطاع  وخاصة 
بتحقيق  التوقعات  يعزز  مما  املنطقة، 
خالل  جيدة  نمو  ملستويات  القطاع 
السيولة  معدالت  وارتفاع   ،2020 عام 
واالستثمارات األجنبية إىل السوق املحيل، 
من  هائلة  حشود  وجود  مع  خاصة 
االستعداد  أهبة  عى  األجانب  املستثمرين 
وضخ  القطري  العقاري  السوق  لدخول 
بعد  العقاري،  السوق  يف  استثماراتهم 
تطبيق قانون تنظيم تملك غر القطرين 
دافعا  ليكون  بها،  واالنتفاع  للعقارات 
دولة  يف  واالستقرار  التملك  يف  لهم  كبرا 

قطر.

في ظل تزايد التوقعات بارتفاع مستويات الطلب في 2020.. مراقبون:

العقارات محط أنظار المستثمرين
  كتب – محمد األندلسي 

توقع عدد من المراقبين انتعاش القطاع 
العقاري المحلي خالل العام 2020، في ظل 
ارتفاع شهية المستثمرين المحليين واألجانب 

القتناص الفرص العقارية التي تظهر على 
الساحة بشكل متواصل، خاصة مع اقتراب 
استضافة قطر لنهائيات كأس العالم في 

2022، وتنامي الثقة التي يوليها المستثمر 

لبيئة األعمال المحفزة على االستثمار في 
مختلف القطاعات السيما القطاع العقاري 

الذي يشهد محفزات إيجابية كبيرة تتمثل في 
طرح العديد من التشريعات والقوانين التي 

تعزز من جاذبية القطاع بصورة مميزة، والبنية 
التحتية المتكاملة وشبكة الطرق التي باتت 

تربط جميع المناطق بعضها ببعض، متوقعين 
نمو مستوى اإلقبال على العقارات التجارية 

والسكنية خالل العام 2020، وارتفاع مستوى 
األسعار بنسب تتراوح من 5 % إلى 10 % 

اعتبارا من الربع الثالث للعام الجاري، باالضافة 
إلى زيادة منسوب السيولة في التداوالت 

العقارية.
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لقــد عــزز فنــدق الــوادي إم غالــري الدوحة 
مكانتــه منــذ فتــح أبوابــه يف مــارس 2019 
الجديــدة  الفنــادق  أكثــر  مــن  كواحــد 

ــر. ــرة يف قط ــرة الفاخ املث
دولــة  يف  غالــري  إم  فنــدق  أول  يعتــرب 
ــة  ــب الدوح ــرب قل ــع يف مش ــر، ويق قط
وقــد  العالــم،  يف  مســتدامة  مدينــة  أول 
ــه  ــن بموقع ــزوار واملقيم ــاب ال ــار إعج أث
ــذي  الحيــوي الرتاثــي وبمزيــج الضيافــة ال
يجمــع بــن كــرم الضيافــة القطريــة 

األصيلــة والفخامــة العامليــة.
يف غضــون 12 شــهًرا فقــط، حقــق فنــدق 
ــوادي إم غالــري الكثــر مــن اإلنجــازات  ال
ــزة  ــفرة لجائ ــم ُس ــيح مطع ــا ترش ومنه
ــب  ــة حس ــد بالدوح ــم جدي ــل مطع أفض
املرموقــة،  أوت  تايــم  مجلــة  تصنيــف 
حصــول إم ســبا عــى جائــزة أفضــل 
الوجــه  عالجــات  يف  بالدوحــة  ســبا 
أفضــل  وجائــزة  والرجــال  للســيدات 
ــار  ــع االختي ــال، ووق ــك للرج ــات تدلي خدم
ســبا  وإم  ُســفرة  مطعــم  عــى  أيضــاً 
للرتشــح لجائزتــن يف مســابقة جوائــز 
التــي   2020 لعــام  الفاخــرة  العالــم 
ســتعقد الحقــاً يف صيــف هــذا العــام، 
ــدق  ــل فن ــى أفض ــدق ع ــل الفن ــا حص كم
لعــام 2020 يف جوائــز تقييمــات املســافرين 
ــح  ــد افتت ــوم، وق ــج دوت ك ــع بوكين ملوق
الدوحــة  قلــب  بمشــرب  خيمــة  أول 
ــة  ــان »خيم ــحور يف رمض ــار والس لإلفط
ــي  ــع العرب ــزت بالطاب ــي تمي ــوادي« الت ال
األصيــل وتصميمــات املرشبيــة التــي القــت 
إقبــاالً جماهريــاً ملحوظــاً لتفــوق الخدمــة 

ــام. ــودة الطع وج
قــال هانــي عــكاري، املديــر العــام باإلنابــة 
بفنــدق الــوادي الدوحــة إم غالــري، »لقــد 
ــرة  ــرتة قص ــر يف ف ــدق الكث ــق الفن حق
الضيافــة  قطــاع  يتميــز  الزمــن.  مــن 

بــروح  الدوحــة  يف  بالحيــاة  النابــض 
املنافســة، ونحــن فخــورون بالخطــوات 
ــالل 12  ــدق خ ــا الفن ــي حققه ــرة الت الكب

شــهًرا فقــط«. 
ترشــيحاتنا  إىل  »باإلضافــة  وأكمــل: 
ــتضافة  ــا باس ــا أيًض ــد قمن ــز، فق للجوائ
ــارزة  ــات الب ــن الفعالي ــلة م ــة سلس ورعاي
ــاون  ــس« بالتع ــود فران ــك »ج ــا يف ذل بم
مــع الســفارة الفرنســية يف الدوحــة. حيــث 
ــا  ــهوًرا وموثوًق ــا مش ــا مكانً ــح فندقن أصب
ــات يف  ــرشكات واملؤسس ــض أكربال ــه لبع ب

ــات«.  ــد الفعالي ــر لعق قط
ليــس  نجاحنــا  »إن  قائــالً:  واســتطرد 
فقــط شــهادة عــى جــودة منتجاتنــا 
ــور،  ــة أّك ــة التجاري ــذه العالم ــا له ودعم
لفريقنــا.  تكريــم  أيضــا  هــو  وإنمــا 
تأهيــالً  مؤهلــون  جميعهــم  إن  حيــث 
ــة  ــل تجرب ــم أفض ــون لتقدي ــاً ومكرس عالي
شــخصية ممكنــة لضيوفنــا األوفيــاء«.

مــع 213 غرفــة وجناحــا يجمــع كل منهــا 
ــن  ــة م ــع ملس ــارص م ــم املع ــن التصمي ب
الــرتاث القطــري، يضــم الفنــدق أيًضــا 
ــا  ــز، بم ــى جوائ ــزة ع ــم حائ ــبا ومطاع س
ــل  ــى أجم ــل ع ــل يط ــار مذه ــك ب يف ذل

ــة  ــر أجنح ــة. توف ــة بالدوح ــر الخالب املناظ
ــل  ــات تط ــي رشف ــاح امللك ــوق والجن الس
عــى ســوق واقــف، يف حــن توفــر الغــرف 
الســوبريور والفاخــرة والتنفيذيــة مناظــر 
الشــهر،  بــاي  ويســت  ألفــق  خالبــة 

ــاًل. ــاة لي ــض بالحي ــذي ينب وال
وقــال عــّكاري، »إن فنــدق الــوادي الدوحــة 
إم غالــري قــد عــزز مــن مكانتــه الدوليــة 
ــس  ــود املجل ــع وف ــاركة م ــالل املش ــن خ م
ــياحة  ــرض الس ــياحة إىل مع ــي للس الوطن
الــدويل يف برلــن وســوق الســفر العاملــي يف 

لنــدن«.
الرئيــيس  الفنــدق  موقــع  »إن  وأكمــل، 
كبوابــة ملشــرب قلــب الدوحــة، عــى بعــد 
خطــوات مــن ســوق واقــف الصاخــب 
ــة  ــن بواب ــط م ــة فق ــد 15 دقيق ــى بع وع
يناســب  الــدويل،  حمــد  مطــار  قطــر، 
ــياح  ــال والس ــال األعم ــن رج ــافرين م املس
والقــرب  الفخامــة  يف  يرغبــون  الذيــن 

. » ً يضــا أ
ــن  ــالً: »نح ــه قائ ــّكاري حديث ــم ع و اختت
شــهًرا   12 ولـــ  املســتقبل  إىل  نتطلــع 
والنجاحــات  اإلنجــازات  مــن  آخريــن 

املثــرة«.

عام ال يُنسى – 365 يوما من اإلنجازات لفندق الوادي إم غاليري الدوحة
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* كيف ترى فرص االستثمار العقاري يف قطر؟
ــن  ــاً م ــاً مهم ــار تقدم ــاب الحص ــر يف أعق ــهدت قط - ش

ــات  ــن والترشيع ــة القوان ــور منظوم ــن، األوىل تط ناحيت
االقتصاديــة ممــا عــزز مــن جاذبيــة االقتصــاد القطــري 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــا ومرون ــر انفتاح ــه أكث وجعل
ونتيجــة لهــذه الترشيعــات تطــورت األنشــطة االقتصاديــة 
نمــواً  شــهد  الــذي  العقــاري  القطــاع  فيهــا  بمــا 
ملحوظــاً، حيــث تشــر البيانــات إىل أن الســوق القطريــة 
ســجلت صفقــات عقاريــة بقيمــة تصــل إىل »22.4« 
موّزعــة  العــام 2019،  خــالل  تقريبــاً  ريــال  مليــار 
ــا  ــو م ــام، وه ــوال الع ــة ط ــة عقاري ــى 3752 صفق ع

يــدل عــى تطــور الســوق ونمــو القطــاع العقــاري، كمــا 
ــتثمارية  ــا اس ــر فرص ــري يوف ــاري القط ــوق العق أن الس

ــة. ــدة مجزي ــدة بعوائ واع
* مــاذا عــن قانــون تنظيــم تملــك غــر القطريــن 

ــا؟ ــاع به ــارات واالنتف للعق
القطريــن للعقــارات  تملــك غــر  تنظيــم  - قانــون 

واالنتفــاع بهــا والــذي يســمح لألجانــب بتملــك العقــارات 
وفقــا للضوابــط، ونتوقــع ان يســاهم القانــون يف تعزيــز 
تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة املبــارشة الــواردة إىل 
الســوق العقــاري القطــري مــع زيادة يف شــهية االســتثمار 
العقــاري الــذي يعتــرب أكثــر القنــوات االســتثمارية 

ــر. ــل مخاط ــا واألق ــتقرارا وأمان اس
* إىل أي مــدى تــرى جاذبيــة الســوق العقــاري يف ظل 

الترشيعــات والقوانــن التــي تمــت إجازتها؟ 
ــا كبــرا بفضــل املشــاريع  - قطــر تشــهد نشــاطاً عقاري
التنمويــة الكــربى واإلنفــاق الحكومــي الرأســمايل إىل 
ــا  ــهد أيض ــا تش ــال 2022، كم ــاريع موندي ــب مش جان
تطــوراً يف منــاخ االســتثمار وبيئــة األعمــال بوتــرة 
ــذ  ــالد من ــى الب ــروض ع ــار املف ــم الحص ــارعة رغ متس
ــوق  ــول إن الس ــن الق ــو 2017، ويمك ــن يوني ــس م الخام
العقــاري محكــوم بقوانــن العــرض والطلــب، ولكــن هناك 
مــن يعاكــس وجهــات الســوق ويطــرح أســعارا أعــى مــن 

الســائد.. فتبقــى هــذه العقــارات شــاغرة ممــا يــؤدي إىل 
ــو  ــح فه ــا الراب ــائر، أم ــك للخس ــل ذل ــن يفع ــد م تكب
ــة  ــع منظوم ــدا ويض ــوق جي ــات الس ــدرك توجه ــن ي م
ــارات  ــاً العتب ــتثماراته وفق ــدرس اس ــة وي ــعرية واقعي س
ــن  ــزم بقوان ــن يلت ــو م ــح ه ــتثمار، والراب ــدوى االس ج
ــا  ــتثمارا آمن ــون اس ــب أن يك ــتثمار يج ــوق، فاالس الس
ــة مــا بــن إنشــاء املــرشوع وتســليمه  يف دورتــه املتكامل

ــد. ــق العائ ــوال إىل تحقي ــي وص ــار االرض واملبان واختي
ــع  ــيل يدف ــوق املح ــعار يف الس ــاع األس ــل ارتف * ه

ــارج؟ ــارات يف الخ ــو رشاء العق ــن نح القطري
ــاً..  ــاري محلي ــتثمار العق ــى االس ــز أوالً ع ــب الرتكي - يج

* زيارة سفر تركيا ملقر رشكة إبهار للمشاريع

* زيارة سفر هنغاريا ملقر رشكة إبهار للمشاريع

* زيارة سفر ألبانيا ملقر رشكة إبهار للمشاريع* زيارة سفر أوكرانيا ملقر رشكة إبهار للمشاريع

* لقاءات متعددة بمقر رشكة إبهار للمشــاريع

ــد  ــه واع ــري ألن ــوق القط ــتثمار يف الس ــح باالس ــا أنص وأن
ــن  ــالً ع ــدة فض ــد جي ــر عوائ ــتثمارية ويوف ــرص االس بالف
ــيايس  ــتقرار الس ــن واالس ــان واألرض والقوان ــل األم عوام
واألمنــي، وال أعتقــد أن هنــاك ارتفاعــا يف االســعار يف 

ــيل.  ــاري املح ــوق العق الس
* ماهــي أبــرز الوجهــات املفضلــة لالســتثمار العقــاري 

خارجيــاً للقطريــن؟
- أبــرز الوجهــات التــي يركــز عليهــا املســتثمرون القطريــون 
يف األســواق العقاريــة الخارجيــة هــي تركيــا وبريطانيــا 
ــات  ــان والوالي ــلطنة عم ــا وس ــا وألباني ــنة وجورجي والبوس
حيــث  وســويرسا،  واملانيــا  وفرنســا  األمركيــة  املتحــدة 
ــم ان  ــتثمار بحك ــرض االس ــار بغ ــض رشاء العق ــل البع يفض

ــة  ــار للراح ــرون رشاء العق ــل آخ ــا يفض ــد، بينم ــد جي العائ
ــاء  ــم أثن ــكن أبنائه ــنوية وس ــازات الس ــتجمام يف االج واالس

ــة. ــدول األوروبي ــض ال ــة يف بع الدراس
ــد رشاء  ــب عن ــات النص ــادي عملي ــن تف ــف يمك * كي

ــارج؟ ــارات يف الخ العق
- يجــب عــى املســتثمرين أوالً الرتكيــز عــى معرفــة القوانــن 
ــن  ــك القوان ــة تل ــاً خاص ــتثمارية خارجي ــات االس والترشيع
ــث  ــة، حي ــات الكافي ــذ الضمان ــال وأخ ــي رأس امل ــي تحم الت
ــتثمر  ــي املس ــن تحم ــايل دون قوان ــح الع ــن الرب ــدة م ال فائ
وأموالــه، فضــالً عــن أن هنــاك معايــر أخــرى تحــدد 
ــن  ــل األم ــل عوام ــاً، مث ــاري خارجي ــتثمار العق ــدوى االس ج
ــه،  ــد املــراد االســتثمار في واالمــان وســهولة الوصــول إىل البل

ــتثمار  ــن االس ــع م ــد املتوق ــعر والعائ ــل الس ــة إىل عوام إضاف
العقــاري، وأيضــاً الرائــب التــي يمكــن ان يدفعها املســتثمر 
ــتثمارية  ــة االس ــم العملي ــي تحك ــات الت ــن والترشيع والقوان
ــك  ــاً، ولذل ــة ايض ــر املحتمل ــاس املخاط ــار وقي ــال العق يف مج
ــال  ــتقطب رج ــات تس ــس وجه ــرز خم ــول إن أب ــن الق يمك
ــا  ــا وتركي ــي بريطاني ــن ه ــتثمرين القطري ــال واملس األعم
وجورجيــا وعمــان والبوســنة، ودخلــت أســبانيا مؤخــرا 
ــاري يف  ــتثمار العق ــة لالس ــر جاذب ــواق األكث ــرة األس يف دائ

الخــارج.
ــات  ــيل للعالم ــوق املح ــة الس ــرى جاذبي ــف ت * كي

العامليــة؟ التجاريــة 
- دولــة قطــر جاذبــة للعالمــات التجاريــة العامليــة 

تحظــى  وأن  قدرتهــا  تثبــت  أن  واســتطاعت 
ــن،  ــوي واآلم ــتثمار الق ــة لالس ــي كواح ــام عامل باهتم
ــاز التجــاري  فيمــا تشــر التقديــرات إىل أن ســوق االمتي
ــرض  ــدة، وان املع ــو واع ــرص نم ــر ف ــايز« يوف »الفرنش
ــكل  ــث يش ــياق، بحي ــذا الس ــي يف ه ــدويل يأت ــر ال واملؤتم
ــع  ــل م ــايز والتعام ــة الفرنش ــس ثقاف ــة لتكري انطالق
تلــك العالمــات التجاريــة العامليــة، خاصــة أن هــذه 
ــب  ــة تطال ــود دقيق ــة وبن ــا رشوط عاملي ــات لديه العالم
ــون  ــتثمرين رضورة أن تك ــى املس ــب ع ــا، ويج بتنفيذه
ــس  ــة، ولي ــات متوازن ــك العالم ــع تل ــاز م ــود االمتي عق
ــب يف  ــن يرغ ــى م ــى ع ــي تم ــا الت ــوخ لرشوطه الرض

الحصــول عــى حــق االمتيــاز.

رئيس مجلس اإلدارة  لـ»إبهار« والخبير العقاري الدولي د.ميسر صديق:

السوق العقاري يتحرك إلى األفضل

كتب – محمد حمدان 

توقع الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة 
إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي أن يؤدي قانون 

تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها والذي 
يسمح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط إلى تعزيز 

تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
إلى السوق العقاري القطري مع زيادة 

في شهية االستثمار العقاري، الفتا إلى 
أن السوق العقاري المحلي يوفر فرصا 

استثمارية واعدة بعوائدة مجزية.
وأوضح د.صديق أن دولة قطر جاذبة 

للعالمات التجارية العالمية، واستطاعت 
أن تثبت قدرتها وأن تحظى باهتمام 
عالمي كواحة لالستثمار القوي 

واآلمن، فيما تشير التقديرات 
إلى أن سوق االمتياز التجاري 
»الفرنشايز« يوفر فرص نمو 
واعدة.. تفاصيل أخرى في 

الحوار التالي:

 »إبهار للمشاريع« حققت الريادة في االستثمار والتسويق العقاري حزمة التشريعات االقتصادية عززت جاذبية السوق المحلي

تصوير – محمود حفناوي 
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التشريعات االقتصادية حولت قطر لمركز اقتصادي وتجاري
مدعومة ببنية تحتية حديثة و»تحــــــــــــكــيــم تجاري« ومحفزات تشجيعية

ــاص أن  ــاع الخ ــى القط ــون ع ــرى القيم وي
ــى  ــتند ع ــة يس ــتثمارات األجنبي ــذب االس ج
ــات  ــث الترشيع ــا: تحدي ــدة، منه ــاور ع مح
للقيــام  الالزمــة  واللوائــح  والقوانــن 
باألنشــطة االقتصاديــة الصناعيــة والتجاريــة 
ــم دور  ــواء، وتعظي ــد س ــى ح ــة ع والخدمي
القطــاع الخــاص وتنميــة قدراتــه، حيــث إنــه 
ــتثمارات  ــة لالس ــة مواتي ــق بني ــن خل ال يمك
دون وجــود قطــاع خــاص فعــال وقــوي مــن 
الــرشكات املحليــة املتميــزة، كمــا أن التحكيــم 
التجــاري قــد لعــب دوراً هامــاً يف جــذب 
االســتثمارات األجنبيــة وبنــاء الــرشاكات 

ــر. ــة قط ــرتاتيجية لدول ــات االس والتحالف
ــي  ــيخ ثان ــور الش ــعادة الدكت ــد س ــة أك بداي
ــس اإلدارة  ــو مجل ــي، عض ــيل آل ثان ــن ع ب
للعالقــات الدوليــة بمركــز قطــر الــدويل 
ــن  ــرز القوان ــن أب ــم، أن م ــق والتحكي للتوفي
والترشيعــات االقتصاديــة املشــجعة للنشــاط 
ــدرت  ــي ص ــو، الت ــزة للنم ــادي ومحف االقتص
ــنة  ــم )1( لس ــون رق ــرة، القان ــة األخ يف اآلون
2019 بتنظيــم اســتثمار رأس املــال غــر 

حيــث  االقتصــادي،  النشــاط  يف  القطــري 
ــن  ــد م ــح العدي ــتثمار وفت ــجع االس ــه يش إن
ــد  ــب، وق ــتثمرين األجان ــام املس ــاالت أم املج
عــرف القانــون املســتثمر غــر القطــري بأنــه 
ــه  ــتثمار أموال ــوم باس ــذي يق ــخص ال الش
يف أحــد املرشوعــات املــرح باالســتثمار 
املبــارش فيهــا وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون. 
كمــا أجــاز القانــون للمســتثمر غــر القطري 
ــة  ــع القطاعــات االقتصادي االســتثمار يف جمي

ــال. ــن رأس امل ــبة »100 %« م ــى نس حت
عــالوة عــى انــه تــم تحديــد عــدد مــن 
ــا إال  ــول فيه ــر الدخ ــي يحظ ــات الت القطاع
ــوك ورشكات  ــل البن ــبقة مث ــات مس بموافق
ــرار  ــا بق ــتثنى منه ــا يس ــدا م ــن، ع التأم
ــة،  ــوكاالت التجاري ــوزراء، ال ــس ال ــن مجل م
ــن  ــرار م ــا ق ــدر به ــرى يص ــاالت أخ ــة مج أي

ــوزراء. ــس ال مجل
الالزمــة  األرايض  تخصيــص  أجــاز  كمــا 
ــه  ــة مرشوع ــري إلقام ــر القط ــتثمر غ للمس
االســتثماري، بطريــق اإليجــار أو بتقريــر 
للترشيعــات  وفقــاً  وذلــك  انتفــاع،  حــق 
ــى  ــالوة ع ــأن، ع ــذا الش ــا يف ه ــول به املعم
ــتورد  ــري أن يس ــر القط ــتثمر غ ــه للمس أن
ــه يف  ــاج إلي ــا يحت ــتثماري م ــه االس ملرشوع
إنشــاء املــرشوع أو تشــغيله أو التوســع فيــه، 
إضافــة إىل إعفــاء مرشوعــات االســتثمار 
ــاً  ــل وفق ــة الدخ ــن رضيب ــري م ــر القط غ
للضوابــط واإلجــراءات وباملــدد املنصــوص 
عليهــا يف قانــون الريبــة عــى الدخــل، كمــا 
ــتثمار  ــات االس ــاءات ملرشوع ــح إعف ــم من ت
الرســوم الجمركيــة  القطــري مــن  غــر 

واملعــدات  اآلالت  مــن  وارداتهــا  وتشــمل 
الالزمــة إلنشــائها، وتُعفــى املرشوعــات يف 
ــة  ــوم الجمركي ــن الرس ــة، م ــال الصناع مج
ــواد  ــة وامل ــواد األولي ــن امل ــا م ــى وارداته ع
ــي ال  ــاج والت ــة لإلنت ــة الالزم ــف املصنع نص

تتوافــر يف األســواق املحليــة.
وأجــاز القانــون املشــار إليــه ملجلس الــوزراء، 
ــر، منــح مرشوعــات  ــاًء عــى اقــرتح الوزي بن
ــا  ــة إىل م ــا باإلضاف ــز ومزاي ــتثمار حواف االس

هــو منصــوص عليــه يف هــذا القانــون.
ــتثمر  ــيل أن املس ــن ع ــي ب ــيخ ثان ــد الش وأك
ــام  ــة القي ــع اآلن بحري ــري يتمت ــر القط غ
ــتثماراته  ــة باس ــالت الخاص ــع التحوي بجمي
مــن وإىل الخــارج دون تأخــر، واملتأتيــة مــن 
عائــدات االســتثمار، حصيلــة بيــع أو تصفيــة 
كل أو بعــض االســتثمار، وغرهــا، كمــا تتــم 
التحويــالت بــأي عملــة قابلــة للتحويــل. 
كمــا ال تخضــع االســتثمارات األجنبيــة لنــزع 
ــن  ــم تك ــا ل ــل م ــراء مماث ــة أو أي إج امللكي

ــة. ــة العام للمنفع
يجــوز  العماليــة،  املنازعــات  وباســتثناء 
للمســتثمر غــر القطــري االتفــاق عــى حــل 
أي نــزاع ينشــأ بينه والغــر بواســطة التحكيم 
أو أي وســيلة مــن وســائل تســوية املنازعــات 

ــررة. املق
ــال  ــح املج ــرة تفس ــا كث ــن مزاي ــك م كل ذل
التــي  والهامــة  الحيويــة  لالســتثمارات 
ــد  ــح العدي ــري وتمن ــوق القط ــا الس يحتاجه

مــن الحوافــز لالســتثمار األجنبــي.

أبرز القوانين
كمــا أشــار الدكتــور الشــيخ ثانــي بــن عــيل 
ــن  ــرز القوان ــن أب ــة م ــي إىل مجموع آل ثان
ــة  التــي صــدرت يف الشــأن االقتصــادي بالدول
ــأن  ــنة 2019 بش ــم 2 لس ــون رق ــا، قان منه
دعــم تنافســية املنتجــات الوطنيــة ومكافحــة 
املمارســات الضــارة بهــا يف التجــارة الدوليــة، 

الــذي صــدر يف 7 ينايــر 2019، والــذي اشــتمل 
عــى عــدة تدابــر ملكافحــة سياســة اإلغــراق 
يف شــكل رســوم وفــرض قيــود كميــة تحــت 
إرشاف لجنــة تشــكل بقــرار مــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء عــى الــواردات وذلــك حمايــة 

ــة. ــات الوطني للمنتج
 2019 لســنة   8 رقــم  قانــون  جانــب  إىل 
ــذي تضمــن عــدم  ــم النقــل الــربي، وال بتنظي
ــد  ــربي إال بع ــل ال ــاط النق ــة نش ــواز مزاول ج
ــن اإلدارة  ــك م ــص بذل ــى ترخي ــول ع الحص
املختصــة، كمــا بــن رشوط منــح هــذا 
الرتخيــص ســواء كان لألشــخاص الطبيعيــن 
ــى  ــع ع ــي توق ــات الت ــن، والعقوب أو املعنوي

ــون. ــذا القان ــكام ه ــف أح ــن يخال م
ــنة 2019  ــم 11 لس ــون رق ــدر القان ــا ص كم
ــأن  ــنة 2019 بش ــم 6 لس ــون رق ــاء القان بإلغ
مكافحــة تهريــب املنتجــات البرتوليــة، عــالوة 
ــأن  ــنة 2019 بش ــم 13 لس ــون رق ــى قان ع
ــو  ــدر يف 30 ماي ــذي ص ــة، وال ــة اإلعالمي املدين
2019، والــذي قــرر إنشــاء املدينــة اإلعالميــة 

ــي  ــاط اإلعالم ــر النش ــدف إىل تطوي ــي ته الت
الســتقطاب  كموقــع  مكانتهــا  وتعزيــز 
ــطة  ــدد األنش ــدد ع ــا ح ــي، كم ــالم العامل اإلع
ــة وبــن الــرشكات  ــك املدين التــي تــزاول يف تل
والكيانــات املرخــص لهــا بممارســة نشــاطها 
ــة  ــز املقدم ــة والحواف ــة اإلعالمي ــل املدين داخ

لهــا.
إضافــة إىل القانــون رقــم 14 لســنة 2019 
بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم بقانــون رقم 
10 لســنة 1974 بشــأن إنشــاء قطــر للبرتول، 

والــذي صــدر يف 7 أغســطس 2019 ونــرش 
بالجريــدة الرســمية بتاريخ 5 ســبتمرب 2019، 
واعتــرب انهــا مؤسســة عامــة لهــا شــخصية 
ــس  ــع املجل ــتقلة وتتب ــة مس ــة وموازن معنوي
األعــى للشــؤون االقتصاديــة واالســتثمار، 
ولهــا مجلــس إدارة يتــوىل جميــع الصالحيــات 

ــة. ــراض املؤسس ــق أغ ــة لتحقي الالزم

ــنة 2019  ــم 18 لس ــون رق ــدر القان ــا ص كم
بتعديــل بعــض القوانــن ذات الصلــة بشــؤون 
ــذي صــدر يف 7 أغســطس 2019،  الطاقــة، وال
ونــرش بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 5 ســتمرب 
ــنة  ــم 19 لس ــون رق ــدر القان ــا ص 2019، كم

ــم  ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع 2019 بتعدي

2008 بشــأن إيجــار العقــارات،  4 لســنة 
والــذي صــدر يف 7 اغســطس 2019، ونــرش يف 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 5 ســبتمرب 2019، 
ــي  ــث نــص عــى ان يعاقــب بالغرامــة الت حي
ــف  ــن خال ــال كل م ــى 10 آالف ري ــد ع ال تزي
ــون  ــن القان ــة م ــرة ثاني ــادة 3/فق ــم امل حك
املعــدل، والتــي توجــب عــى املؤجــر تســجيل 
ــخ  ــن تاري ــهرين م ــالل ش ــار خ ــد اإليج عق
إبرامــه ويجــوز الصلــح يف مقابــل ســداد 

ــررة. ــة املق ــف الغرام نص
والقانــون رقــم 20 لســنة 2019 بإصــدار 
ــل  ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــون مكافح قان
اإلرهــاب، وقــد أوضــح هــذا القانــون األفعــال 
ــة  ــا لجريم ــا مرتكب ــام به ــن ق ــد م ــي يع الت
ــل اإلرهــاب، كمــا بــن  غســل األمــوال وتموي
هــذا القانــون التدابــر الوقائيــة التــي يجــب 
ــن  ــال وامله ــة واألعم ــات املالي ــى املؤسس ع
ــر  ــة مخاط ــا ملواجه ــة ان تتخذه ــر املالي غ
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا يجــب 
ــر  ــاذ تداب ــن اتخ ــات وامله ــك املؤسس ــى تل ع
ــل  ــة عم ــة عالق ــد إقام ــة عن ــة الواجب العناي
ــا  ــادل قيمته ــة تع ــالت مالي ــام بمعام أو القي
ــن  ــة، وم ــدده الالئح ــغ تح ــن مبل ــد ع أو تزي
التدابــر التــي نــص عليهــا هــذا القانــون ان 
الســلطات الجمركيــة لهــا مراقبــة األشــخاص 
ــا  ــة أو يغادرونه ــون أرايض الدول ــن يدخل الذي
ولهــا حجــز العمــالت واملعــادن الثمينــة 
ــى  ــظ ع ــا التحف ــة، وله ــار الكريم واألحج
ــك العمــالت  األشــخاص املتورطــن يف نقــل تل
واملعــادن الثمينــة، كمــا نــص عى االشــخاص 
ــادن  ــالت واملع ــك العم ــل تل ــن يف نق املتورط
الثمينــة، كمــا نــص هــذا القانــون عــى 
ــة  ــة الوطني ــمى »باللجن ــة تس ــكيل لجن تش
ــاب«.  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ملكافح
ــن  ــات، وم ــن الصالحي ــد م ــص بالعدي تخت
أهمهــا وضــع تقييــم واســرتاتيجية ملكافحــة 
ــة  ــاب ومتابع ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
التطــورات الدوليــة يف هــذا املجــال، كمــا نــص 
ــدة  ــأ وح ــى ان تنش ــون ع ــذا القان ــص ه ن
مســتقلة تســمى »بوحــدة املعلومــات املاليــة« 
تختــص بتلقــي تقاريــر املعامــالت املشــبوهة 
مــن املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر 
املاليــة وتقــوم بتحليــل تلــك التقاريــر وإبــالغ 
تتــوىل  والتــي  بالنتيجــة  العامــة  النيابــة 

ــوى.  ــارشة الدع ــام ومب ــق واالته التحقي
ــنة  ــم 24 لس ــون رق ــوم بقان ــة إىل مرس إضاف

 كتب - عبدالعزيز أحمد

خلقت حزمة التشريعات واإلصالحات 

االقتصادية التي صدرت خالل 

الشهور الماضية واقعًا جديداً 

للسوق القطرية، ساهم في تعزيز 

نمو االقتصاد القطري بنسب 

كبيرة، كما القت هذه القوانين 

والتشريعات االقتصادية العديد من 

اإلشادات الدولية واإلقليمية نظراً 

لما تساهم به في جذب المزيد من 

االستثمارات األجنبية إلى دولة قطر 

وخلق وتوسيع المشاريع بالسوق 

المحلية.

ويترقب السوق القطري صدور 

قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص، حيث أكدت مصادر 

متابعة أنه يمر حاليًا بمراحله 

األخيرة، وأنه سيصدر قريبًا جداً.

وقال عدد من المتحدثين لـ »مال 

وأعمال« إن التشريعات االقتصادية 

الصادرة خالل الفترة الماضية تعمل 

على تشجيع النشاط االقتصادي 

بالدولة وان هناك تنسيقا دائما 

وتناغما فيما بين مؤسسات الدولة 

المختلفة والقطاع الخاص، للعمل 

على إخراج القوانين بالصورة التي 

تناسب البيئة والسوق القطرية.

وأشاروا إلى ان هذه المحفزات 

قد ساهمت بشكل كبير في أن 

تصبح قطر مركزاً اقتصاديًا وتجاريًا 

مهمًا في المنطقة، إلى جانب 

خطوات اتخذتها الحكومة لتسريع 

استراتيجيات الدولة االقتصادية في 

كافة القطاعات االقتصادية الحيوية.

ــرتاتيجي  ــزون االس ــم وإدارة املخ 2019 لتنظي

والــذي  واالســتهالكية،  الغذائيــة  للســلع 
2018. كمــا اشــار إىل  6 اكتوبــر  صــدر يف 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )23( لســنة 
2019 بــرشوط وضوابــط مشــاركة الــرشكات 

ــة  ــدى هيئ ــجلة ل ــة واملس ــات املؤسس والكيان
أو  الحــرة ومركــز قطــر للمــال  املناطــق 
ــص  ــي يرخ ــات الت ــن الجه ــا م ــدى غرهم ل
ــدات  ــات واملزاي ــك يف املناقص ــاً بذل ــا قانون له
ــارش. ــاق املب ــابقات واالتف ــات واملس واملمارس

وأشــار د. ثانــي بــن عــيل إىل االتفاقيــات 
تــم  التــي  التفاهــم  ومذكــرات  الجديــدة 
توقيعهــا يف 2019 ومنــذ بدايــة 2020 مــع 
العديــد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة 
واملنظمــات والجهــات الدوليــة. ويف مجــال 
ــم  ــع يدع ــك بالطب ــات كل ذل ــوية املنازع تس
النشــاط االقتصــادي فــكل هــذا يصــب يف 

املســتثمرين. مصلحــة 
ألقــاه حــرة  الــذي  »الخطــاب  وتابــع: 
ــد  ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس صاح
ــس  ــام مجل ــدى، أم ــالد املف ــر الب ــي أم آل ثان
الشــورى يف افتتــاح دور االنعقــاد العــادي 
ــه  ــا تضمن ــس، وم ــن للمجل ــن واألربع الثام
مــن تأكيــد عــى املــي قدمــا نحــو مزيــد من 
ــة  ــاالت االقتصادي ــف املج ــازات يف مختل اإلنج
والترشيعيــة  واالجتماعيــة  والسياســية 
ــى  ــز ع ــا رك ــزة، كم ــة الناج ــق العدال وبتحقي
ــادي  ــو االقتص ــة، والنم ــب االقتصادي الجوان
غــر  القطــاع  نمــو  خاصــة  املســتمر، 
ــة  ــه الدول ــزز توج ــا يع ــي، بم الهيدروكربون
ــاد  ــاء اقتص ــادي وبن ــع االقتص ــو التنوي نح
ــداف  ــات وأه ــع غاي ــق م ــا يتواف ــتدام بم مس

رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030«.
إجــراء  يف  قطــر  غرفــة  بجهــود  منوهــاً 
للتعــرف  األعمــال  ملجتمــع  اســتطالعات 
عــن قــرب عــى رؤيــة القطــاع الخــاص 
ــة.  ــاريع املتنوع ــوض باملش ــتثمرين للنه واملس
والترشيعــات  القوانــن  يف  واملشــاركة 

االقتصاديــة.

الشراكة بين القطاعين
بــدوره قال ســعادة الســيد محمـــد بــن مهدي 
ــو  ــي  عض ــد األحباب ــن محم ــان ب ــن عجي ب
ــع  ــر تتمت ــر، أن قط ــة قط ــس إدارة غرف مجل
ــات،  ــة القطاع ــة يف كاف ــة قوي ــة ترشيعي ببني
بالنصيــب  يحظــى  االقتصــادي  والقطــاع 
ــق  ــث يحق ــات حي ــذه الترشيع ــن ه ــر م األوف
ــة املواطنــن،  ــة ورفاهي النمــو املســتدام للدول
ــة  ــة الترشيعي ــر البني ــك ان تطوي ــال: »الش وق
االقتصــادي  املجــال  يف  خاصــة  بلــد  أي  يف 
ــيات  ــد االساس ــوال وأح ــتقطب رؤوس األم يس
والعنــارص املهمــة التــي ينظــر اليها املســتثمر 
ــزة  ــة املحف ــة الترشيعي ــث ان البني ــاً، حي دائم
القانونيــة  الحقــوق  تضمــن  لالســتثمار 
وأيضــا  واســتثماراته  املســتثمر  لحمايــة 
ــاالت  ــول يف مج ــه للدخ ــاالت أمام ــح املج فت
جديــدة كاالســتثمار العقــاري وحــق االنتفــاع 
وحــق التملــك وتســهيل األمــور عــرب النافــذة 
ــاد  ــز االقتص ــب يف تحفي ــا يص ــدة، مم الواح

ــارش«. ــي املب ــتثمار األجنب واالس
وفيمــا يتعلــق بقانــون بتنظيــم الرشاكــة بــن 
ــي  ــد األحباب ــاص، أك ــام والخ ــن الع القطاع
انــه مــن املنتظــر صــدوره قريبــاً جــداً، حيــث 
ــرج  ــى يخ ــرة حت ــه األخ ــاً بمراحل ــر حالي يم
قطــر  دولــة  تســتحقها  التــي  بالصــورة 
واقتصادهــا القــوي، تمهيــداً لصــدور مرســوم 

ــأنه.  بش
ــى  ــد ع ــد اعتم ــون ق ــذا القان ــا إىل ان ه الفت
ان تتــم الرشاكــة بــن الجهــة الحكوميــة 
ــة  ــد الرشاك ــب عق ــاص بموج ــاع الخ والقط
وتكــون  القانــون،  هــذا  ألحــكام  وفقــاً 
ــن  ــة، م ــن األنظم ــدد م ــاً لع ــة وفق الرشاك
بينهــا: »تخصيــص أراض عــن طريــق اإليجــار 
أو الرتخيــص باالنتفــاع، لتطويرهــا مــن قبــل 
ــغيل  ــاء والتش ــام البن ــاص. نظ ــاع الخ القط
ــل  ــاء ونق ــام البن ــة )B.O.T(، نظ ــل امللكي ونق
امللكيــة والتشــغيل )B.T.O(، نظــام البنــاء 
 ،)B.O.O.T( والتملــك والتشــغيل ونقــل امللكيــة

نظــام التشــغيل والصيانــة )O.M(، عــالوة 
عــى أي نظــام آخــر يعتمــده رئيــس مجلــس 
الــوزراء، بنــاًء عــى اقــرتاح الوزيــر املختــص«.
ــة أو  ــة الحكومي ــن الجه ــكل م ــوز ل ــا يج كم
ــاًء  اإلدارة املختصــة، مــن تلقــاء نفســها أو بن
ــد  ــد أح ــاص، تحدي ــاع الخ ــرتاح القط ــى اق ع

ــة. ــق الرشاك ــن طري ــذه ع ــات لتنفي املرشوع
ــة  ــيخلق قيم ــب س ــون املرتق ــد ان القان وأك
مضافــة جديــدة القتصادنــا الوطنــي، ألن 
العالقــة بــن القطــاع الخــاص والقطــاع 
العــام أو الحكومــة ســتكون وفــق آليــات 
محــددة وواضحــة. عــى ســبيل املثــال ال 
مشــاريع  تعطــي  ان  الحكومــة  تســتطيع 
حكوميــة للقطــاع الخــاص مالــم يكــن هنــاك 
ــا  ــن، فدائم ــوق الطرف ــن حق ــون يضم قان
األطــراف  بــن  العالقــة  تنظــم  القوانــن 
الكبــر  التناغــم  عــى  وشــدد  املختلفــة. 
والتنســيق املســتمر فيمــا بــن الجهــات 
الترشيعيــة والتنفيذيــة والرقابيــة بالدولــة 
املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  والــوزارات 
ــى  ــالوة ع ــرى، ع ــة األخ ــات املختلف والقطاع
حيــث  الخــاص.  والقطــاع  قطــر  غرفــة 
نســعى ألن يكــون هنــاك تنســيق كامــل فيمــا 
ــث  ــور بحي ــن األم ــر م ــة الكث ــم لصياغ بينه
ــوق  ــدد حق ــورة ويح ــن ص ــى أحس ــون ع تك
ــون  ــادل، وال يك ــوازن الع ــق الت ــن وخل الطرف
هنــاك تأثــر وهيمنــة للقطــاع الخــاص عــى 
ــب  ــور، يج ــة كل األم ــور أو خصخص كل األم
أن تشــهد هــذه األمــور مراعــاة عــى اســاس 
ان تضــع نموذجــا جيــدا يســهل األمــور عــى 
النــاس وال يــر بمصلحــة الوطــن واملواطــن.

وزاد األحبابــي: »قطــر تشــهد اليــوم تطــورات 
متالحقــة يف الكثــر مــن املجــاالت، ممــا 
يشــجع عــى االســتثمار وفتــح أبــواب عديــدة 
ــح  ــري أو فت ــر القط ــر لغ ــك الح ــا التمل منه
املنافــذ عــرب صــدور قــرار لدخــول عــدد مــن 

الجنسيات بدون تأشرة مسبقة«.
كمــا أننــا نمتلك أحــدث املرافــق الحيويــة، مثل 
مطــار حمد الــدويل الــذي يصنــف اليــوم ضمن 
ــت  ــة ترانزي ــم ومحط ــارات العال ــل مط أفض
إقليميــة رائــدة، ومينــاء حمــد الــذي يســتحوذ 
عــى نحــو »27 %« مــن حركــة الشــحن 
باملنطقــة، والناقلــة الوطنيــة »القطريــة« مــن 
أفضــل رشكات الطــران العامليــة، تطــر ألكثــر 
ــت  ــم وأصبح ــول العال ــة ح ــن »160« وجه م

ــدة. ــة رائ ــت إقليمي ــة ترانزي محط
عــالوة عــى ان قطــر أصبحــت العبــا مهمــا يف 
ــم  املجــال الريــايض، وســنحظى بــرشف تنظي
لكــرة  العالــم  كأس  نهائيــات  اســتضافة 
ــن  ــد م ــم العدي ــب تنظي ــدم 2022، إىل جان الق
ــاب  ــربى يف كل األلع ــة الك ــوالت الرياضي البط
ــدوم  ــه للق ــم كل ــزا للعال ــح محف ــك أصب وذل
إلينــا والتمتــع بمــا توفــره مــن مرافــق 

ــة. ــورة وحديث متط
ــنويا  ــا س ــر يزورن ــة قط ــا يف غرف ــا أنن كم
نحــو )-150 160( وفــدا تجاريــا مــن كل دول 
العالــم، الــكل عينــه عــى قطــر مــن الناحيــة 

ــه  ــة توج ــتثمارات العاملي ــتثمارية، فاالس االس
بوصلتهــا االســتثمارية صــوب قطــر، ملــا 
تتمتــع بــه مــن أمــن وأمــان وبيئــة جاذبــة، 

ــاف«. ــع ومضي ــب بالجمي ــد يرح وبل
ونــوه األحبابــي إىل اننــا حققنــا نســبة كبــرة 
ــة  ــادي يف رؤي ــق االقتص ــق بالش ــا يتعل فيم
قطــر الوطنيــة 2030، كمــا ان القائمــن عــى 
ــة  ــة الكامل ــم املرون ــرتاتيجية لديه ــذه االس ه
ــون  ــم ويقيم ــن خططه ــون م ــث يعدل بحي
مــا تــم إنجــازه والنظــر يف املراحــل الســابقة، 
وقــد تحقــق الكثــر يف مجــاالت عديــدة مثــل 
التعليــم والصحــة، ولدينــا طمــوح نحــو 
املزيــد، ونعتــرب أن مــا تــم إنجــازه جيــد جــداً.

تنويع اقتصادي

ــدي،  ــاهن املهن ــيد ش ــال الس ــه ق ــن جانب م
ــة  ــات االقتصادي ــال، إن الترشيع ــل األعم رج
الحديثــة تأتــي اســتكماالً للمرحلــة التي وصل 
ــه  ــة قطاعات ــري بكاف ــاد القط ــا االقتص إليه
ــازات  ــن إنج ــق م ــا تحق ــة م ــة، خاص الحيوي
ــى  ــز ع ــادي والرتكي ــع االقتص ــار التنوي يف إط

تعظيــم مســاهمة القطاعــات غــر النفطيــة 
ــاوزت  ــي تج ــايل والت ــيل اإلجم ــج املح يف النات

بالفعــل الـــ »52 %« تقريبــاً.
ــر  ــى تطوي ــر ع ــة قط ــدرة دول ــرا إىل ق مش
اقتصادهــا وتحقيــق اإلنجــازات املتتاليــة، 
ــن  ــاص م ــاع الخ ــه القط ــع ب ــا يتمت ــرا مل نظ
ــو  ــا نح ــا قوي ــه دافع ــت من ــة جعل ديناميكي
تحقيــق الكثــر مــن اإلنجــازات، ودعمــه 
الدولــة  اســرتاتيجيات  وترسيــع  لتنفيــذ 
املرشوعــات  يف  والتوســع  االقتصاديــة، 
ــن  ــد م ــخ املزي ــة، وض ــة والزراعي الصناعي
االســتثمارات الخارجيــة يف األســواق العامليــة، 
ــدة تعــزز اســتقطاب  وإقــرار ترشيعــات جدي
االســتثمارات األجنبيــة، ودعــم االســتثمار 
ــز  ــتحداث حواف ــرب اس ــيل، ع ــوق املح بالس
ــم  ــاص لدع ــاع الخ ــدة للقط ــجيعية جدي تش
الصناعــات املحليــة، وزيــادة اإلنتــاج، وتعزيــز 

ــم. ــع العال ــاري م ــاون التج ــات التع عالق
وأشــار املهنــدي إىل النمــو املتواصــل لالقتصــاد 

القطــري بمعــدالت تعتــرب األعــى يف املنطقــة.
ــة  ــن االقتصادي ــات والقوان ــا ان الترشيع كم
التــي أقرتهــا الدولــة تســهم يف تعزيــز منــاخ 
ــي  ــز عامل ــر إىل مرك ــل قط ــتثمار وتحوي االس
ــة  ــك كاف ــث تمتل ــتثمار، حي ــارة واالس للتج
ــك. والتــي تعمــل عــى  املقومــات الالزمــة لذل
تعزيــز حركــة ونشــاط الســوق املحــيل، 
ــوق  ــات الس ــة احتياج ــالءم وطبيع ــي تت والت

ــري.  القط
وأكــد املهنــدي أن هــذه الترشيعــات قــد 
ــاريع  ــن املش ــد م ــاح املزي ــو افتت ــت نح دفع
ــد  ــيع العدي ــاص، وتوس ــاع الخ ــة للقط التابع
ــة  ــاريعهم القائم ــال ملش ــال األعم ــن رج م
والدخــول يف أنشــطة أخــرى جديــدة لهــا 
ــات  ــة احتياج ــاط، لتلبي ــس النش ــة بنف عالق
ــاً  ــوم حالي ــن يق ــا م ــيل، ومنه ــوق املح الس

بالتصديــر للخــارج.

 الشيخ ثاني بن علي: 
المستثمر غير القطري 
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كتب – محمد األندلسي

قالــت الســفرة الدكتــورة تهانــي صقــر 
املهتمــة بقضيــة تمكــن املــرأة والطفــل 
للضيافــة،  باملــا  إدارة  مجلــس  ورئيســة 
إحــدى  وهــو  بوليــس،  مينــي  مركــز  إن 
ــن  ــد م ــة، يع ــة للمجموع ــرشكات التابع ال
ــر،  ــة قط ــة يف دول ــات الرتفيهي ــرز الوجه أب
ــال  ــة األطف ــتهدف رشيح ــه يس ــيما وأن الس
حيــث  ســنة،   12 وحتــى   2 ســن  مــن 
األلعــاب  بوليــس  مينــي  مركــز  يطــرح 
ــا  ــزج فيه ــرة يمت ــة ومبتك ــة عري بطريق
الرتفيــه مــع التعليــم وتطويــر القــدرات يف آن 
ــكان  ــب امل ــدارة لق ــن ج ــب ع ــد، ليكتس واح
ــة  ــم يف بيئ ــه والتعلي ــال للرتفي ــل لألطف األمث
ــل يف  ــدة ان الطف ــل، مؤك ــا للطف ــة تمام آمن
املجتمــع هــو الثــروة الحقيقيــة للوطــن 

املســتقبل.  وعمــاد 
وأضافــت ان مركــز مينــي بوليــس، تــم 
ــر،  ــؤة - قط ــام 2017، يف اللؤل ــه يف ع افتتاح
ترفيهيــا  تعليميــا  مركــزا  ليصبــح  
يجمــع بــن التعليــم والرتفيــه لألطفــال 
بهــدف املســاعدة يف تطويــر قدراتهــم اإلبداعية 
ــد  ــرب العدي ــم ع ــب التعل ــى ح ــم ع وتحفيزه
املختلفــة،  العمــل  وورش  األنشــطة  مــن 
ــدروس  ــن ال ــد م ــز العدي ــدم املرك ــا يق كم
املختلفــة يف جنــون العلــوم والرياضــة البدنيــة 
ــر  ــدران وغ ــلق الج ــم وتس ــة والرس والذهني
ذلــك مــن األنشــطة التــي تتناســب مــع 
الفئــة العمريــة املســتهدفة الكتشــاف ميــول 

األطفــال. ورغبــات 
ــة  ــى إقام ــل ع ــز يعم ــارت إىل أن املرك وأش
املشــرتكة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
بالتعــاون مــع العديــد مــن املراكــز املجتمعيــة 
املختلفــة يف قطــر، ســواء كانــت داخــل 
املركــز أو خارجــه، ليســتطيع الطفــل متابعــة 
ــن  ــة ع ــة املختلف ــطة الرتفيهي ــة األنش كاف
كثــب، وذلــك عــن طريــق تعــاون املركــز مــع 
ــل وزارة  ــة، مث ــة والخاص ــات الحكومي الهيئ
التعليــم والتعليــم العــايل، واملــدارس املســتقلة 

ــة. والخاص
بوليــس  مينــي  مركــز  اهتمــام  وأكــدت 
ــال  ــع األطف ــل لجمي ــان الكام ــر األم بتوف
املركــز،  أرض  أقدامهــم  تطــأ  ان  منــذ 
ــي  ــاب الت ــع األلع ــتهم لجمي ــالل ممارس وخ
تصــل إىل أكثــر مــن 30 لعبــة مختلفــة، 
حيــث تــم تدريــب كافــة املوظفــن عــى أعــى 
املســتويات التدريبيــة الخاصــة بالحفــاظ عى 
ــل  ــة التعام ــال، وكيفي ــالمة األطف ــن وس أم

إىل  ألعمارهــم  املالئمــة  بالطريقــة  معهــم 
ــكل  ــم بش ــات التعقي ــام بعملي ــب االهتم جان
متواصــل تجنبــا لحــدوث أي أمــراض، وبدافــع 

ــالج. ــن الع ــر م ــة خ الوقاي
ــي  ــورة تهان ــت الدكت ــة قال ــول املنافس وح
بطبيعــة  متواجــدة  املنافســة  إن  صقــر 
القطاعــات،  كافــة  يف  هــي  كمــا  الحــال 
ــز  ــال املراك ــة يف مج ــار املنافس ــن معي ولك
يف  يرتكــز  والتعليميــة،  الرتفيهيــة  واملــدن 
جــودة  أفضــل  تقديــم  عــى  األســاس 
ــية،  ــعار تنافس ــال وبأس ــذا املج ــة يف ه ممكن
ــس،  ــي بولي ــز مين ــتهدفه مرك ــا يس ــذا م وه
ــن  ــس ضم ــي بولي ــز مين ــد مرك ــث يع حي
ــة  ــر، الفت ــة قط ــتوى دول ــى مس ــل ع األفض
ــداد  ــدم يف أع ــب املتق ــذا الرتتي ــكاس ه إىل انع
الزائريــن والذيــن أعربــوا عــن ســعادتهم 
بوجــود مثــل هــذا املركــز املتطــور يف الســوق 

ــري. القط
وأفــادت بــأن مركــز مينــي بوليــس يحــرص 
املجتمعيــة  باملســؤولية  االهتمــام  عــى 
مــن منطلــق التأكيــد عــى أن املســؤولية 
ــرشكات  ــة ل ــة مضاف ــل قيم ــة تمث االجتماعي
ــة »  ــر، متابع ــة قط ــاص يف دول ــاع الخ القط
حريصــون عــى تعزيــز التعــاون الدائــم مــع 
ــة  ــة بعناي ــة واملختص ــات الخري ــة الجه كاف
األطفــال، ونقــدم خصومــات تصــل إىل نحــو 
ــة  ــة إىل مجاني ــعار، باإلضاف ــى األس 80 ٪ ع

إىل  األخــرى،  الجهــات  لبعــض  الدخــول 
ــم  ــى خص ــون ع ــالب يحصل ــب ان الط جان
يف  يشــارك  املركــز  ان  إىل  مشــرة   ،»٪ 50

جميــع الفعاليــات الوطنيــة والرياضيــة التــي 
ــة  ــة والهوي ــم الوطني ــرس القي ــتهدف غ تس

ــال. ــدان األطف ــة يف وج ــة األصيل القطري
ــب  ــه يج ــر أن ــي صق ــورة تهان ــدت الدكت وأك
ــابق  ــاص أن تتس ــاع الخ ــى رشكات القط ع
ــدف  ــة به ــؤولية االجتماعي ــون املس يف ماراث
ــتدامة. ــة املس ــادرات للتنمي ــا إىل مب تحويله

وتابعــت قائلــة: »يحــرص املركــز عــى 
ــابقات  ــطة واملس ــن األنش ــر م ــة الكث إقام
ــي  ــي وتثقيف ــع ترفيه ــف بطاب ــي تتص الت
مثــل مســابقات القــرآن الكريــم ومســابقات 
لدولــة  رســمة  وأفضــل  شــعر  أفضــل 
ــز  ــح الجوائ ــايف، ومن ــل زي ثق ــر، وأفض قط
ــعادة  ــل س ــي تمث ــة الت ــجيعية القيم التش

ــان  ــن اإليم ــع م ــذا ينب ــال، وه ــرة لألطف كب
التعليــم  بــأن  املركــز  يف  لدينــا  الراســخ 
ــه  ــرب الرتفي ــي ع ــي تأت ــدرات الت ــة الق وتنمي
وممارســة األلعــاب، هــي التــي تؤثــر يف 
اســتيعاب ونمــو قــدرات الطفــل بصــورة أكرب 
مــن غرهــا، باإلضافــة إىل ان املكافــآت تعــد 
ــى  ــة واإلرصار حت ــال للمنافس ــزا لألطف محف

ــاح«. ــق النج تحقي
وأضافــت: »شــارك املركــز أيضــا خــالل 
العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة، مثــل 
ــز  ــام مرك ــث ق ــة، حي ــايض للدول ــوم الري الي
مينــي بوليــس بالتعــاون مــع مركــز التوحــد 
ــة  ــطة الرتفيهي ــن األنش ــد م ــة العدي بإقام
القــدم  كــرة  مثــل  لألطفــال  الرياضيــة 
والركــض بــن الحواجــز وســباق القفــز 
ــطة  ــن األنش ــا م ــن وغره ــم والتلوي والرس
املمتعــة لألطفــال، وذلــك للتأكيــد عــى أهميــة 
ــاة  ــي الحي ــان وتبن ــاة اإلنس ــة يف حي الرياض
ــام  ــز أم ــوذج ممي ــة كنم ــة الصحي الرياضي

ــال«. األطف
وأكــدت حــرص مجموعــة باملــا للضيافــة عى 
ــاع  ــة القط ــال يف خدم ــكل فع ــاهمة بش املس
ــة  ــت املجموع ــث قام ــر، حي ــايض يف قط الري

ممثلــة عــرب رشكاتهــا املختلفــة مثــل مركــز 
ــا،  ــوكا أرابي ــكا، وم ــس، ودامس ــي بولي مين
ــوالت  ــن البط ــد م ــة العدي ــا، برعاي وقهوتن
الدوليــة  الــكأس  مثــل بطولــة  الرياضــة 
ــوم  ــث تق ــباير«، حي ــة »أس 2020، يف أكاديمي

ــات  ــة والوجب ــات الرتفيهي ــم الخدم ــى تقدي ع
ــي  ــة الت ــداث الرياضي ــة األح ــب املجموع لتواك
تقــام يف الدولــة، مشــرة إىل ان املجموعــة تقوم 
عى وضــع اللمســات النهائية يف اســرتاتيجيتها 
ــة  ــدم مجموع ــم لتق ــكأس العال ــة ب الخاص
ــروض  ــة والع ــات العاملي ــن الخدم ــزة م ممي
الحريــة التــي تصــب أيضــا يف تشــجيع 
قطاعــي الرياضــة والســياحة يف دولــة قطــر.
ولفتــت إىل ان مينــي بوليــس تقــوم بمحــاكاة 
ــون  ــة لتك ــة والعاملي ــات املحلي ــع الفعالي جمي
بصــورة مصغــرة وبشــكل مبســط أمــام 
األطفــال، حيــث تــم العمــل عــى إقامــة 
مينــي  يف  العاملــي  املــرأة  ليــوم  محــاكاة 
ــى  ــرب ع ــكل أك ــوء بش ــليط الض ــس لتس بولي
ــدى  ــرأة ل ــه امل ــا تمثل ــوم وم ــذا الي ــة ه أهمي
الطفــل ســواء كانــت األم أو األخــت أو الجــدة 
ــذه  ــن ه ــزز م ــا يع ــا، مم ــة وغره أو املعلم

الثقافة لدى الطفل منذ الصغر. 
وختمــت الدكتــورة تهانــي صقــر مؤكــدة عــى 
ــوم  ــة مفه ــؤولية االجتماعي ــوم املس ان مفه
تطوعــي أخالقــي غــر مقنــن أو مكتــوب 
تتعــدى فيــه مفاهيــم الــرشكات مــن املفهــوم 
املجتمــع  يف  التأثــر  مفهــوم  إىل  الربحــي 

ــة.  والبيئ
ــر  ــي صق ــورة تهان ــر ان الدكت ــر بالذك جدي
ــا  ــس إدارة بامل ــة مجل ــب رئيس ــغل منص تش
ــة العالقــات  غــروب للضيافــة ودرســت يف كلي
الدوليــة والدبلوماســية وحــازت عــى دبلومــن 
يف العالقــات الدوليــة والدبلوماســية وفــن 

ــلحة. ــات املس ــاوض والنزاع التف
إمــرأة  أول  تعــد  كونهــا  اىل  باإلضافــة 
ــة يف  ــوراة الفخري ــى الدكت ــل ع ــة تحص عربي
ــرأة  ــى امل ــات ع ــر النزاع ــدويل وأث ــم  ال التحكي
العالقــات  يف  ودكتــوراه  والتعلــم  والطفــل 
ــو  يف  ــا عض ــا أنه ــية كم ــة والدبلوماس الدولي
عــدة منظمــات دوليــة تهتــم باملــرأة والطفــل، 
ــراً  ــة تقدي ــهادة فخري ــى ش ــت ع ــا حصل كم
لجهودهــا املســتدامة يف قضيــة  تمكــن املــرأة 

ــل .  والطف
ــب  ــر لق ــي صق ــورة تهان ــح الدكت ــم من وت
األمــم  الــدويل لصنــدوق  الســالم  ســفرة 
 2019 والطفــل  للمــرأة  اإلنمائــي  املتحــدة 
، كمــا نالــت العديــد مــن الجوائــز واألوســمة 
ــة  ــات محلي ــات وهيئ ــن منظم ــهادات م والش

ــة. ــة ودولي وعربي

تأتي على رأس أولويات مركز ميني بوليس

د. تهاني صقر: المسؤولية المجتمعية.. قيمة مضافة للشركات
 ميني بوليس 

المكان األمثل لألطفال 

للترفيه والتعليم في 

بيئة آمنة تماما

 الشريحة 

المستهدفة لميني 

بوليس األطفال من 

عمر 2 وحتى 12 سنة

 نسعى للمساعدة في تطوير قدرات األطفال اإلبداعية 
وتحفيزهم على حب التعلم
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خدمات تكنولوجية وحلول ومنتجات تمويلية 
تنعكس إيجابا على العمالء 

الدوحة- الوطن

حافظ الدولي اإلسالمي خالل العام 2019 على 
أدائه القوي، الذي تميز به خالل مسيرته الطويلة، 

حيث يتمتع الدولي اإلسالمي  بمركز مالي قوي 
وتصنيف مرموق.

و يحرص »الدولي اإلسالمي« على مواصلة 
العناية بشكل خاص باالتجاهات الحديثة لخدمة 
العمالء المتمثلة بالقنوات البديلة كالخدمات 
المصرفية عبر األنترنت وعبر الهاتف المحمول 
والهاتف المصرفي ومركز االتصال وقد قطع 
البنك شوطًا كبيراً في هذا المجال ويحظى 

بأعلى درجات االهتمام لما له من انعكاس على 
سهولة التواصل مع العمالء وتقديم الخدمات 

لهم بأيسر الطرق وأسهلها وبما يوفر على 
العمالء الوقت والجهد ويوفر على البنك الكثير 

من النفقات التشغيلية.
والقت جهود البنك«الدولي اإلسالمي« في 

مجال تحسين جودة الخدمات االهتمام والتقدير 
حيث حصل على جائزة أفضل بنك إسالمي 

في دولة قطر في مجال المنتجات المصرفية 
والحلول التمويلية لعام 2019 خالل حفل توزيع 

جوائز التميز واإلنجاز المصرفي لعام 2019 
الذي ينظمه االتحاد الدولي للمصرفيين العرب 

كما  حصل البنك على جائزة أفضل بنك إسالمي 
 IFN في دولة قطر خالل حفل توزيع جوائز

الذي تنظمه Red Money سنويًا وأقيم العام 
الماضي في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

األكثر ابتكاراً
كمـا فـاز الدويل اإلسـالمي يف شـهر نوفمـرب املـايض بجائزتي 
البنـك  وجائـزة  التجزئـة  مجـال  يف  إسـالمي  بنـك  أفضـل 
اإلسـالمي األكثـر ابتـكاراً يف قطر لعـام 2019 والتـي تمنحها 
سـنوياً لجنة جوائـز الخدمـات املرفية اإلسـالمية بالتعاون 
مـع جامعة كامـربدج وهما مـن الجوائز املرموقـة التي تمنح 
سـنوياً للبنـوك الرائـدة يف قطاعـات التمويل اإلسـالمي عامليا.

ويشـكل الفوز بهاتـن الجائزتـن املرموقتن اعرتافـاً وتقديراً 
لجهودنـا الحثيثـة يف تطوير محفظة التجزئـة الخاصة بنا ويف 
ابتـكار منتجـات ذات قيمـة مضافـة وتقديم أفضـل الخدمات 
املرفيـة املتوافقـة مـع أحـكام الرشيعة اإلسـالمية لعمالءه.
كمـا أن جـودة خدمـات الـدويل اإلسـالمي املتكاملـة وتنوعها 

أدى إىل نمـو قاعـدة العمـالء بشـكل كبـر ومتواصل.
كمـا حصـل عى جائـزة أفضـل بنك إسـالمي يف دولـة قطر يف 
مجـال املنتجات املرفيـة والحلول التمويلية لعـام 2019 من 

االتحـاد الـدويل للمرفيـن العرب.
وجـاء فـوز الـدويل اإلسـالمي بجوائـز مرموقـة عـى خلفيـة 
االعـرتاف العاملـي بمركـزه القوي حيـث منحته وكالـة فيتش 
تصنيفـاً عنـد درجـة A مـع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة كما 
منحتـه وكالـة موديـز تصنيـف A2 مـع نظـرة مسـتقبلية 

. ة مستقر

ارباح قياسية في 2019
حقـق »الـدويل اإلسـالمي« صايف أربـاح بلغـت »927« مليون 
ريـال، للسـنة املاليـة املنتهيـة بتاريـخ 31 ديسـمرب 2019، 
بنسـبة نمـو بلـغ »5.1 %« مقارنـة بالعـام 2018 فيما بلغ 

العائد عـى السـهم 0.58 ريال.
وهـي النتائـج التـي تؤكـد أن الـدويل اإلسـالمي يسـر قدمـاً 
مـن قـوة االقتصـاد القطـري الـذي  نحـو األمـام مسـتفيداً 
يحقـق أفضـل النتائـج يف جميـع القطاعات. كما تشـر إىل أن 
البنـك اسـتطاع مجـاراة االقتصـاد القطري يف صعـوده ونموه 
وقدرتـه عـى تجـاوز جميـع التحديـات وتحقيـق إنجـازات 

كبـرة يف جميـع القطاعـات.
وقـد واصـل »الدويل اإلسـالمي« خـالل العام 2019 سياسـته 

ظـل  يف  خصوصـاً  املحليـة  السـوق  عـى  بالرتكيـز  املتمثلـة 
توافـر فرص كبرة تسـهم يف عمليـة التنميـة وتحقيق أهداف 

رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030.
كمـا شـارك يف تمويـل الكثـر مـن املشـاريع سـواء املتعلقـة 
بالبنيـة التحتيـة واملشـاريع الكبـرة أو يف تمويـل املشـاريع 
يف  اإلسـالمي«  »الـدويل  يـوازن  كمـا  واملتوسـطة.  الصغـرة 
الرتكيز عى املشـاريع الكبرة واملشـاريع الصغرة واملتوسطة.

عـالوة عـى ذلك فإنـه وبالتـوازي مـع تركيز الدويل اإلسـالمي 
عـى السـوق املحليـة فإنـه لـم يقـّر يف تعزيـز رشاكاتـه 
عامليـاً مسـتنداً إىل السـمعة العطرة التي يتسـم بهـا االقتصاد 
القطـري وإىل التاريـخ الطويـل مـن االسـتقرار يف النمـو الذي 
الصرفـة  عناويـن  أهـم  أحـد  جعلـه  والـذي  البنـك  يحققـه 
العـام 2019  كان  لـذا  واملنطقـة،  قطـر  دولـة  يف  اإلسـالمية 
عامـاً جيـداً بالنسـبة لرشاكاتـه الخارجيـة التـي يعمـل عـى 
تطويرهـا بمـا يعـزز العوائـد عـى املسـاهمن ويعـزز املركز 

للبنك. املـايل 
بينمـا بلـغ إجمايل أصول الدويل اإلسـالمي بنهايـة العام 2019 

»56.8« مليـار ريـال مقارنة بــ »50.3« مليار ريـال بنهاية 

العـام 2018 وبمعـدل نمـو»13.1 %«، فيمـا ارتفـع حجـم 
إىل  ليصـل  العـام 2019  بنهايـة  للبنـك  التمويليـة  األنشـطة 
»37« مليـار ريـال مقابـل »28« مليـار ريال يف نهايـة العام 

نسـبة »32.2 %«. مايمثـل  وهـو   2018

 فيمـا بلغـت اإليـرادات التشـغيلية للبنـك »2.4« مليـار ريال 

سـبق  الـذي  العـام  نهايـة  يف  ريـال  مليـار   »2.1« مقابـل 
السـهم  عـى  العائـد  بلـغ  فيمـا   »% 14.6« نمـو  بمعـدل 

ريـال.  »0.58«

بينمـا بلـغ إجمايل حقـوق امللكيـة بنهاية العام الحـايل »8.2« 
  III بـازل   املـال  رأس  كفايـة  سـجلت  فيمـا  ريـال،  مليـار 
بنهايـة العـام نسـبة »18.5 %« وهـو مـا يؤكد قـوة املركز 

املـايل للبنـك إزاء مختلـف املخاطر.
كمـا عمـل القائمون عـى البنك خـالل العام املـايض بدأب عى 
تنفيـذ الخطـط املرحلية واالسـرتاتيجية التـي وضعها مجلس 
اإلدارة وكانـت النتائـج مرضيـة، حيـث أن معظـم مـؤرشات 
البنـك املاليـة تتعـزز كمـا أن املركـز الراسـخ للبنـك يواصـل 

قوتـه ويرتفـع مـؤرش الثقـة بالبنـك حيـث قامـت رشكات 
للـدويل  املرتفعـة  تصنيفاتهـا  بتثبيـت  االئتمانـي  التصنيـف 
اإلسـالمي مع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة مسـتندة إىل جملة 
مـن العوامـل أهمها قـوة مركزالبنك بـن املصارف اإلسـالمية 
وجـودة أصولـه وتحقيقـه لربحيـة قويـة وجـودة املحفظـة 
عـن ارتفـاع األربـاح التشـغيلية وتحسـن  التمويليـة فضـالً 

كفـاءة التشـغيل لـدى البنـك.
عـالوة عـى ذلـك، تـم بـذل جهـود كبـرة مؤخـراً لتحسـن 
االسـتجابة ملتطلبـات العمالء واالرتقـاء بالخدمـات واملنتجات 
املقدمـة لهـم وفـق أفضل املعايـر املعتمـدة عامليـاً، وتم رصد 
ارتفـاع مسـتوى رضـا العمـالء وتوسـع قاعدتهـم وهـو مـا 
يقابلـه باملزيد مـن االبتـكار واالسـتجابة لعوامل املنافسـة يف 

السوق.

نمو التكنولوجيا المالية
واصـل  واملنتجـات  الخدمـات  بتطويـر  االهتمـام  وبمـوازاة 
اهتمامـه خـالل العـام املـايض بتعزيـز بنيتـه التكنولوجيـة 
تطـور  اتجاهـات  مـع  يتناسـب  بمـا  »الفينتـك«  املاليـة 
الصناعـة املرفيـة عامليـا ويعـزز حصانـة البنـك يف مجـال 
األمـن السـيرباني وقـد حصـل الـدويل اإلسـالمي عى شـهادة 
آيـزو 27001 والتـي تعتـرب مـن  الشـهادات املرموقـة عامليـاً 
يف مجـال أمـن املعلومـات، وهـو ما يشـر إىل املكانـة الرفيعة 
التـي وصلهـا البنـك يف مجـال الحفـاظ عـى بيانـات البنـك 
مجـال  يف  شـهادة  أعـى  عـى  البنـك  حصـل  كمـا  والعمـالء 
PCI-( حمايـة بيانـات البطاقـات املرفيـة وهـي شـهادة

DSS( وذلـك للمـرة الرابعـة عـى التـوايل.

وعـى صعيـد االسـتثمار الخارجـي حافظ عى وتـرة مرتفعة 
لتفاعلـه مـع األسـواق العاملية وعـزز رشاكاتـه املختلفة وكان 
بإصداريـن  قـام  حيـث  للبنـك  متميـزاً  عامـاً   2019 العـام 
مـن الصكـوك بتسـعر تنافـيس وحظيـت بإقبـال واسـع من 
املسـتثمرين الدوليـن وتم إدراجهمـا يف بورصة لنـدن لالوراق 

املالية.
ويف مجـال الثـروة البرشيـة يعتمـد البنـك سياسـة تقـوم عى 
املـريف  العمـل  يف  لالنخـراط  القطريـة  الكفـاءات  تشـجيع 
وذلـك تنفيـذاً ملنطلقـات رؤية قطـر الوطنيـة 2030 يف مجال 
الثـروة البرشيـة التـي تركـز عى تمكـن املواطنـن يف مختلف 
القطاعـات بالبنـك مـع توفـر جميع املحفـزات الالزمـة لهم 
السـيما التدريـب والتأهيـل وتوفـر سـبل االرتقـاء الوظيفـي 
القطـاع  تطويـر  يف  الفعالـة  املشـاركة  لهـم  يضمـن  بمـا 

الوطني. املـريف 
يف  البنـك  اسـتمر  االجتماعيـة  باملسـؤولية  يتعلـق  وفيمـا 
سياسـته يف مجـال خدمـة املجتمـع حيـث دعـم العديـد مـن 
األنشـطة التـي تقـدم قيمـة مضافـة للمجتمـع، سـواء  يف 
مجـاالت الرياضـة أو التعليـم أو األنشـطة الخريـة  وغرهـا 
مـن الفعاليـات الالربحيـة التي تخـدم املجتمع بهـدف تحقيق 

تنميـة تنعكـس بالخـر عـى مجتمعنـا وبلدنـا.
كمـا أعلن الدويل اإلسـالمي مؤخـراً، عن إطـالق تحديثه الجديد 
ملنصـة اإلنرتنـت املـريف للـرشكات عـرب موقعـه اإللكرتوني 
بمميـزات مبتكـرة تفتـح آفاقاً واسـعة أمام عمـالء البنك من 
الـرشكات لالسـتفادة من خدمـات مرفية اسـتثنائية تالقي 

تطلعاتهـم يف مجـال حلول األعمـال املختلفة.
ويتيـح التحديث الجديـد لعمالء البنك من الـرشكات الكثر من 
الخدمـات واملميـزات التـي تجعل مـن الحصول عـى الخدمات 
املرفيـة أكثـر رسعـة وسـهولة  ومالئمة  ألعمـال الرشكات 
املختلفـة والتـي تتطلـب يف كثـر مـن األحيـان مرونـة فائقة 
واتخـاذ قـرارات رسيعـة وذات مصداقيـة وبمعايـر عالية من 

والثقة. األمـان 
تأسـس الـدويل اإلسـالمي عـام 1990 باعتبـاره ثانـي بنـك 
إسـالمي يف دولـة قطـر وهـو حاليـاً ثالـث أكرب بنك إسـالمي 
مـن حيـث األصـول والقيمـة السـوقية، وبـدأ البنـك عملـه 
ويقـدم  قطـر  بورصـة  يف  مـدرج  وهـو  عـام 1991،  فعليـا 
خدمـات مرفيـة متكاملـة لعمالئه عرب شـبكة فـروع تمتد 
يف مختلـف مناطـق دولة قطر كمـا أن للبنـك رشاكات متعددة 
إقليميـاً ودوليـاً ونـال البنك الكثر مـن الجوائز تقديـراً له عى 

إنجازاتـه وأدائـه املتميز.

أفضل بنك إسالمي واألكثر ابتكاراً محليًا

»الدولي اإلسالمي«.. مركز مالي قوي وتصنيف مرموق
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ــه بــن فهــد بــن جاســم  ــد الل ورصح الشــيخ عب
إدارة  مجلــس  رئيــس  ثانــي  آل  جــرب  بــن 
GWC قائــالً:  يشــكَّل دعمنــا لدولــة قطــر 

ــايل،  ــغييل. وبالت ــز التش ــية للتميّ ــات األساس اللبن
نســعى جاهديــن إىل اغتنــام كافــة الفــرص 
نكــون  أن  تضمــن  التــي  ودوليًــا  محليًــا 
ــتية  ــات اللوجس ــول الخدم ــل لحل ــزّود املفض امل
وسالســل اإلمــداد املبتكــرة واملبدعــة لتمكــن 
ــم  ــى عملياته ــز ع ــن الرتكي ــال م ــع األعم مجتم

أهدافهــم. وتحقيــق  األساســية 
ورّصح الســيد رنجيــف منــون، الرئيــس التنفيــذي 
حظــي  »لقــد  قائــالً:   GWC يف  للمجموعــة 
ســجلنا الحافــل بمعــدل الفــت مــن ناحيــة 
ــدد  ــالء ج ــذب عم ــع ج ــالء م ــاظ بالعم االحتف
ــل  ــث نعم ــوق، حي ــات الس ــع قطاع ــن جمي م
ــق  ــن وخل ــرتاتيجيات الوط ــق اس ــويًا لتحقي س
ــة  ــن بيئ ــاًل ع ــوع فض ــتدام ومتن ــاد مس اقتص

تضمــن أفضــل العوائــد ملســاهمينا«.
ــر  ــتمر يف تطوي ــة املس ــاز الرشك ــا أدى امتي كم
القريــة  مثــل  اللوجســتية  التحتيــة  البنــى 
اللوجســتية قطــر ومنطقــة GWC بوصلبــة 
تــم  التــي  اللوجســتية  والقواعــد  للتخزيــن 
ــط  ــاع النف ــالء يف قط ــاً لعم ــا خصيص تطويره
والغــاز، إىل حصــول الرشكــة عــى عطــاء جديــد 
ــر-  ــد »تطوي ــرام عق ــق إلب ــة مناط ــن رشك م
منطقــة  تشــغيل-تحويل«  تمويــل-  إنشــاء- 
الوكــر اللوجســتية بمســاحة 1.48 مليــون مــرت 

. مربــع

أفضل شركة
وحصلــت الرشكــة خــالل العــام املــايض عــى لقــب 
أفضــل رشكــة يف مجــال التخليــص الجمركــي، ألدائها 
ــي يف  ــص الجمرك ــات التخلي ــم خدم ــز يف تقدي املتمي
دولــة قطــر، حيــث قــام نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
يف GWC الشــيخ فهــد بــن حمــد بــن جاســم 
ــذي  ــم ال ــتالم درع التكري ــي باس ــرب آل ثان ــن ج ب
قدمــه ســعادة الســيد أحمــد بــن عبــد اللــه الجمــال، 
رئيــس الهيئــة العامــة للجمــارك وذلــك بحضــور عدد 
ــيد  ــم الس ــم تكري ــا ت ــة، كم ــؤولن بالدول ــن املس م
جــالل حســن األلفــي موظــف التخليــص الجمركــي 
ــراً  ــن« تقدي ــن املتميزي ــة »املخلص ــة يف فئ يف الرشك

ــه. ــه وتعاون لتفاني

حمولة 180 طنا
وحققــت الرشكــة بنجــاح إكمــال عمليــة نقــل 
ــا  ــح عميله ــا لصال ــزن 180 طن ــي« ي ــل فرع »مرج

)قافكــو(،  الكيماويــة  لألســمدة  قطــر  رشكــة 
حيــث قامــت الرشكــة بنقــل املرجــل مــن املصــدر يف 
ــع  ــم إىل موق ــن ث ــيعيد وم ــاء مس ــا إىل مين إيطالي
العميــل، حيــث يبلــغ حجــم املرجــل 740 مــرتا 
مــرت(،  )األبعــاد: 10,90 × 7,22 × 9,36  مكعبــا 

ــة  ــل آل ــإن املرج ــر ف ــه الكب ــن حجم ــم م وبالرغ
ــد  ــارة عن ــن امله ــة م ــة عالي ــب درج ــة تتطل حساس
نقلهــا، ولذلــك فــإن الرشكــة بعــد القيــام بالتنســيق 
والتخطيــط الدقيقــن، قامــت برفــع املرجــل يف 
مينــاء مســيعيد وتحميلــه عــى قاطــرة متخصصة ثم 
ــام  ــد القي ــبقاً بع ــدد مس ــار مح ــرب مس ــه ع نقل

بعمليــة التخليــص الجمركــي للشــحنة.

1000 يوم 

ــة  ــام 2019، يف فعالي ــالل الع ــة خ ــت الرشك واحتفل
أي  وقــوع  دون  يــوم   1000 تجــاوز  بمناســبة 
ــل  ــق العم ــاون فري ــل تع ــا يمث ــل، مم ــات عم إصاب
لالمتيــاز يف العمليــات وفقــاً ألعــى معايــر الســالمة. 
وحــر االحتفــال الســيد خــوان ســيرا املديــر 
األول ملــرشوع تحســن إدارة الخــّزان )RMOP( مــن 
ــان،  ــس دالب ــيد فابري ــة، والس ــن للطاق ــة دولف رشك
توتــال،  رشكــة  يف  اللوجســتية  الخدمــات  مديــر 
ــس  ــدان الرئي ــوار جوفين ــيد راجش ــن GWC الس وم
نصــار  ناجــي  والســيد  للعمليــات  التنفيــذي 
الرئيــس األول للخدمــات التجاريــة، باإلضافــة إىل 
ــام  ــن أقس ــن م ــا واملوظف ــن اإلدارة العلي ــم م غره
ــة وإدارة  ــن والبيئ ــالمة واألم ــة والس ــودة والصح الج

ــة.  ــوارد البرشي امل

 GWC.. إنجازات ريادية بالخدمات اللوجستية

الشركة تعزز حضورها بالسوق المحلي وتواصل مسيرة النمو

أرباحها السنوية قفزت 
بنسبة 9% إلى 249.1 

مليون ريال في 2019 

حققت شركة GWC، إنجازات هائلة خالل العام الماضي 
2019، لتعزز حضورها في السوق المحلي بوصفها 

المزّود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات اإلمداد 
وتواصل مسيرة النمو، وسجلت الشركة نموا في صافي 

األرباح خالل العام الماضي بنسبة 9 % إلى 249.1 
مليون ريال، مقارنة مع 227.6 مليون ريال في نهاية عام 

2018، وأوصت الشركة بتوزيع 20 % أرباحا نقدية على 

المساهمين، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.2 مليار ريال 
في نهاية العام 2019، بينما ارتفع العائد على السهم 
إلى 0.43 ريال في نهاية 2019، بالمقارنة مع 0.39 ريال 

في نهاية 2018

دشنت »أولمبياد الحسنات 2019«.. مبادرة 
تطوعية في شهر رمضان

ــة  ــع رشك ــاق م ــع اتف ــايض توقي ــرب امل ــهر نوفم ــن FIFA يف ش أعل
GWC )ش.م.ع.ق(، املــزود الرائــد للحلــول اللوجســتية وحلــول 

ــا.  ــمال أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــداد يف منطق ــبكات اإلم ش
وبموجــب هــذا االتفــاق تصبــح GWC داعًمــا رســميًا لــكأس العالم 
.Alibaba Cloud قطــر 2019™ املقدمــة مــن FIFA لألنديــة

ــد رشكــة GWC مــزوداً نشــطاً يف مجــال الخدمــات اللوجســتية  تُع
لبعــض أكــرب األحــداث الرياضيــة العامليــة يف قطــر منــذ عــام 
2006. وتزخــر الرشكــة بفريــق مــن الخــرباء امللتزمــن واملبتكريــن 

يف هــذا املجــال كمــا تحظــى بأحــدث أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات 
ومهنــديس تحســن العمليــات فضــالً عــن بنيــة تحتيــة لوجســتية، 
ــرب  ــك أك ــا يف ذل ــع، بم ــرت مرب ــن م ــن 3 مالي ــر م ــى أكث ــة ع موزع
محطــة لوجســتية قائمــة بذاتهــا، القريــة اللوجســتية قطــر. 
وســتقدم خدمــات لوجســتية وحلــول شــبكات اإلمــداد لــكأس العالــم 

ــدث. ــح للح ــم الناج ــاً للتنظي ــر 2019™، دعم ــة FIFA قط لألندي
ويف هــذا الصــدد، رّصح رنجيــف منــون، الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
GWC: “نحــن متحمســون لنكــون جــزًءا مــن كأس العالــم 

ــاىش  ــو دور يتم ــي، وه ــم وطن ــر 2019™ كداع ــة FIFA قط لألندي
ــا الطويــل يف دعــم أكــرب األحــداث الرياضيــة وفعاليــات  مــع تاريخن
ــورون  ــن فخ ــاح. نح ــق النج ــاس يف تحقي ــاعدة الن ــباب ومس الش

بالبنيــة التحتيــة اللوجســتية التــي نطورهــا يف قطــر”.
ــويق  ــات التس ــر خدم ــي، مدي ــوا باث ــان فرانس ــال ج ــه، ق ــن جهت م
ــر 2019™  ــة FIFA قط ــم لألندي ــم كأس العال يف FIFA، “إن تنظي
يتطلــب قــدًرا كبــرًا مــن التخطيــط - والخدمــات اللوجســتية 
ــع: “إذ  ــدة”. وتاب ــة املعق ــك العملي ــيًا يف إدارة تل ــب دوًرا رئيس تلع
لهــذا  وطنــي  كداعــم   GWC برشكــة  نرحــب  أن  يســعدنا 
ــالل  ــة خ ــا املحلي ــن خربته ــتفادة م ــع إىل االس ــا نتطل ــدث، فإنن الح

ــة”. ــذه البطول ه

شركة GWC، تصبح أول داعم وطني رسمي 
لكأس العالم لألندية FIFA قطر 2019™
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وتضـم محفظـة فوسـو يف قطـر واملتوفـرة يف صالـة عرض 
رشكـة قطـر للسـيارات مجموعـة متنوعـة من الشـاحنات 
املميـزة  روزا  وحافـالت  كانـرت  فوسـو  أهمهـا  الخفيفـة 
والوحيـدة يف السـوق التي تسـتوعب 26 مقعـداً،  كما تصنّع 
حافـالت  فوسـو روزا اليابانيـة يف مصنع  فوسـو للحافالت 
 1960 عـام  يف  الحافلـة  هـذه  إطـالق  تـم  والشـاحنات. 
وتعتـرب النسـخة الحاليـة مـن الجيـل الرابـع للحافلـة. تعد 
روزا الحافلـة األفضـل ملختلـف عمليـات النقـل مـن ضمنها 
تعـد  كمـا  الشـخصيات،  وكبـار  واملوظفـن  الطـالب  نقـل 
مالئمـة تمامـاً للـرشكات السـياحية والرحـالت التعريفيـة 

لرتفيهية. وا

جولة في مصنع فوسو 
Plant K للحافالت والشاحنات

؛  فوسـو  شـاحنات  تجميـع  عمليـة  تتـم  املصنـع  هـذا  ىف 
ابتـداًء مـن خـط تركيـب مقصـورة القيـادة مـروراً بخـط 
كبـار  مـن  مبـارش  وبـإرشاف  الشـاحنة،  هيـكل  تجميـع 
مسـئوىل أقسـام اإلنتـاج والتدقيـق عـى الجـودة والتدريـب 
املصنـع. داخـل  كبـراً  اهتمامـاً  دايملـر  توليـه   الـذى 

ويشـمل املصنع خطن إلنتاج شـاحنات فوسـو: الشاحنات  
الخفيفـة بمعـدل إنتـاج إجمـايل يـرتاوح بـن 180 إىل 190  
مركبـة يوميـا  يتـم خاللهـا الوصـول مـن أصغـر املكونات 
إىل الشـاحنة التامـة الصنـع باإلضافـة إىل خـط الشـاحنات 
واملتوسـطة الحجـم بمعـدل إنتـاج إجمايل  يصـل 82 مركبة 
خـالل اليـوم الواحـد )إذ تسـتغرق عمليـة إنتـاج  املركبـة 
الواحـدة حـوايل 4سـاعات عمـل( والتـى تأتـى مكوناتهـا 
الرئيسـية مـن اليابان شـأن املحـركات والكباائن الرئيسـية 
لهـا مـع مراعـاة أن كافة الشـاحنات املصنعة تكـون مباعة 

مسـبقاُ وفقـاً لجدول مـن الطلبـات املسـبقة للعمالء.
األجـزاء  بدهـان  الخـاص  القسـم  الدهان: وهـو  • قسـم 

. الشاسـيهات  رأسـها  وعـى  املصنعـة 
يتـم  الـذى  القسـم  النهائية: وهـو  املراجعـة  • قسـم   

فيـه الفحـص النهائـى عـى الشـاحنات املصنعة سـواء من 
وكذلـك  الخارجيـة  الناحيـة  مـن  أو  امليكانيكيـة  الناحيـة 

املائيـة. الترسيـب  اختبـارات 

عمليـات  يتـوىل  الـذى  القسـم  التسـليم: وهو  • قسـم 

التسـليم سـواء املبارشة مـن املصنع أو باإلرسـال إىل العمالء 
تواجدهـم. مواقـع  ىف 

اختبارات الجودة والسالمة

أثناء  والتدقيق  الفحص  لعملية  قصوى  أهمية  فوسو  تويل 
مراحل اإلنتاج بدءاً من مقصورة القيادة إىل تركيب املحركات 
وناقل الحركة وتوصيل الكهرباء واألجزاء الخارجية ومقصورة 
الشاحنة ومربدات املحرك وخزانات الوقود واملناطق الحيوية 
تنتقل  بعدها  التعليق.،  وأنظمة  اإلطارات  دوران  محاور  مثل 
الشاحنات إىل مرحلة ال تقل أهمية عن املراحل األوىل لإلنتاج؛ 
حيث تبدأ مرحلة االختبارات التى تخضع لها الشاحنات داخل 
املصنع لهذا الغرض، وتتضمن اختبارات الرسعة والتعليق ىف 
 ، برسعات  الشاحنات  قيادة  إىل  باإلضافة  متنوعة،  تضاريس 
وغرها من االختبارات التى تضمن الكفاءة العالية للشاحنة 

ومن كل الجوانب.

Canter MY19 و Ecanter تجربة قيادة
اختبار  لحلبة  بالتوجه  قمنا  باملصنع  رحلتنا  نهاية  ومع 
حيث   Kitsuregqzq proving ground بـ  الشاحنات 
الرشكة   شاحنات  أحدث  لتجربة  رسيعة  فرصة  لنا  أتيحت 
Ecanter و Canter MY19 – والتى تؤكد عى أن فوسو  

تقّدم اليوم شاحنات حديثة ذات موثوقية وجودة عالية  تلبية 
من  بدءاً  العالم،  أنحاء  جميع  يف  املستمّرة  العمالء  احتياجات 
أحدثت  التي  مثل »كانرت«  عاملياً  املعروفة  الشاحنات  موديل 
يف  كبرا  نجاحا  وتحقق   ، الخفيفة  الشاحنات  فئة  يف  ثورة 
التي  السالمة  ومعاير  العايل  أدائها  بفضل  القطري  السوق 
مثل  الخفيفة  الحافالت  وموديل   ، والحمولة  للسائق  توفرها 
الطرقات  عى  املتينة  مجموعة »فوسو«  إىل  وصوالً  »روزا«، 

الكربى .

مكانة رائدة في السوق القطري
للسيارات  قطر  رشكة  حققت  املاضية،  السنوات  مدار  عى 
عى  عالية  قدرات  وأظهرت  املبيعات،  يف  استثنائية  أرقاماً 
منتجاتنا  جعل  وعى  تستحقها،  التي  املكانة  فوسو  منح 
قطر  رشكة  حصلت  الصدد  هذا  ويف   ، الشاحنات  صدارة  يف 
للسيارات، التابعة ملجموعة رشكات نارص بن خالد، واملوزع 
العام املعتمد لشاحنات »فوسو« يف قطر، عى جائزة »موزع 
وذلك  وإفريقيا«،  األوسط  الرشق  يف  فوسو  لشاحنات  العام 
دايملر  مؤتمر  فعاليات  ضمن  أقيم  الذي  الجوائز  حفل  خالل 
للمركبات التجارية يف الرشق األوسط وإفريقيا 2019. وتكّرم 
فوسو  التجارية  للعالمة  والوكالء  املوزعن  الجوائز  هذه 
والتزامهم  لجهودهم  تقديراً  وإفريقيا،  األوسط  الرشق  يف 
القيمن. وبعمالئها  »فوسو«،  الرائدة  التجارية   بالعالمة 

يف  لـ»فوسو«  املعتمد  املوزع  للسيارات،  قطر  رشكة  تواصل 
قطر، تزويد السوق القطري بالحافالت والشاحنات الخفيفة 
تم  وقد  املناسب.  والسعر  واملوثوقية  باملتانة  تتميز  التي 
العمالء  متطلبات  لتلبية  بإتقان  فوزو  شاحنات  تصميم 
الركاب  لنقل  الخدمة  وتقديم  األعمال  قطاعات  ومختلف 

وتنفيذ العمليات التجارية وغرها.

شركة عالمية

»فوزو« هي جزء ال يتجزأ من »دايملر AG«، واحدة من أنجح 

رشكات السيارات يف العالم. مع أقسامها لسيارات مرسيدس-
دايملر،  وحافالت  وشاحنات  النقل  وعربات  للركاب  بنز 
والخدمات املالية، ومجموعة دايملر هي رشكة تصنيع السيارات 
العاملية الرائدة، وأكرب مصنع يف العالم للسيارات التجارية ذات 
الشاحنات  لتطوير  كمركز  »فوسو«  يقدم  عاملي.  حضور 
Bharat- مع  جنب  إىل  جنباً  الهجينة،  وتقنياتها  ةالخفيف 
 Benz، »فوسو« هي رشكة تمثل »دايملر« الشاحنات آسيا.

تتميز  »فوسو«  التجارية  العالمة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
بالجودة واملتانة والكفاءة العالية يف توفر الوقود والتصميم 
التجارية  العالمات  من  واحدة  »فوسو«  وتعترب  العملياتي. 
اليابانية الرائدة التي تواصل ابتكاراتها التكنولوجية وتطوير 
مركباتها لتلبي تطلعات ومتطلبات الرشكات واألفراد بكلفة 

مناسبة.

متابعة حنان الغزواني

تعتبر ميتسوبيشى فوسو اليوم عنوان 
المنتجات والخدمات المتميزة والقيمة 

االقتصادية فضاًل عن االلتزام بالحفاظ على 
إرضاء العمالء، وفى دولة قطر استطاعت 

فوسو أن تكون الالعب األساسي فى مجال 
المركبات التجارية مع مجموعة واسعة من 

الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، 
مع توفيرها للمركبات التى تتناسب مع 

كل االحتياجات أصبحت ميتسوبيشى فوسو 
انعكاسًا للجودة والكفاءة.

خالل زيارة $ األخيرة  لمصنع  فوسو 
للحافالت والشاحنات بكواساكي اليابان  
بدعوة من شركة قطر للسيارات، التابعة 
لمجموعة شركات ناصر بن خالد القابضة، 

والموزع العام المعتمد لشاحنات »فوسو« 
في قطر ، للتعرف على قدرات الشركة 

الهائلة واالطالع على خطوط تجميع 
الشركة والتى تهدف خالل األعوام القادمة 

ألن تكون شاحناتها رقم )1( مبيعًا فى 
األسواق العالمية برؤية ثاقبة على السوق 

القطرية.

مباشرة من مصانعها في اليابان 

شركة قطر للسيارات تواصل تزويد السوق القطري
 بالمركبات والشاحنات الموثوقة من العالمة التجارية فوسو 






